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LLIBRES I i II DELS REIS





NOTÍCIA PRELIMINAR

Els llibres I i II deis Reis — III i IV segons la Vulgata, designado que

acceptem en les citacions, per raons practiques— narren la historia especí-

ficament religiosa d'Israel des deis últims anys de David fins al comenca-

ment del captiveri babilónic. Són uns quatre segles d'história inauguráis

gloriosament amb el gran rei David i terminats vergonyosament amb la

pérdua de la independencia nacional, provocada sobretot per reis idolatres

que desesmaren llur poblé. El titol és plenament justificat peí contingut

de l'obra, puix que en ella són ressenyats — llevat Saül i David — els fets

cabdals relatius ais reis de Judá i d'Israel en el període que va de l'entro-

nització de Salomó (972 ab. C.) fins ais inicis del captiveri de Babilo-

nia (605 ab. C).

La divisió I i II deis Reis fou feta a l'albir deis editors. Peí contingut,

pía i finalitat de l'obra, és fácil de demostrar que es tracta d'un sol llibre, el

qual pot destriar-se cómodament en tres parts : 1.
a

, história del rei Salo-

mó, III Rg. I-XI, 43 ;
2.

a
, história sincronística deis dos regnats de Judá

i d'Israel fins a la ruina d'aquest darrer, III Rg. XII, i-IV Rg. XVII, 41

;

3.
a

, história del reialme de Judá des de la ruina d'Israel, fins a l'any 37

de l'esclavatge babilónic, IV Rg. XVIII, i-XXV, 30.

La finalitat concreta d'aquesta obra és demostrar amb arguments de fet

contundents com la prosperitat i progrés del poblé elegit eren estretament

lligats amb l'observáncia de la llei mosaica. Aixó explica certes omissions

i certes formules que vénen repetides fins a la sacietat, com aquella de

«fer el mal ais ulls de Jahvé», amb qué és expressat el pecat d'idolatria,

la causa de tots els desastres nacionals, particularment de la catástrofe

final d'Israel i Judá.



4 NOTICIA PRELIMINAR

Pero no tot está perdut per a aquell poblé que gemega en Pexili. Les

darreres planes del llibre obren el cor a l'esperanca en l'esdevenidor d'aquell

poblé amb el fet simptomátic de l'exaltació de Jeconias a la cort del rei de

Babilonia. Les prometences fetes per Déu al seu poblé s'acompliran

totes. Israel i Judá, arrencats violentament de la térra promesa, hi tornaran

purificats per la terrible prova de l'exili, i ells tornaran a ésser el poblé

de Déu, hereu de les prometences messiániques ¡ curull de privilegis

divins.

Donat que no s'esmenta de cap manera la fi de la captivitat, és pro-

bable que el llibre deis Reis fou escrit ais volts de la destrucció de Jerusa-

lem i tot seguit de l'exaltació del rei Jeconias. L'autor bé podría haver

estat el mateix Jeremías, com es pot deduir pels seus raonaments doctri-

náis i pels girs gramaticals paraHels amb les seves profecies. De fet, així

ho assenyala la tradició hebraica. L'autor s'ha servit discretament de

mant document escrit, com ho indica ca i lia del text, com per exem-

ple el llibre de les Gestes de Salomó (III Rg. XI, 41), els llibres de les

Cróniques deis reis de Judá — citats quinze vegades — i els llibres de les

Cróniques deis reis d'Israel — citats dívuit vegades — .

Aqüestes Cróniques o annals eren compilacions d'historiógrafs oficiáis,

i de personatges particulars, sobretot de profetes i vidents. Derivant

aquests diversos documents de testimonis presents o contemporanis ais

esdeveniments que narren, per aixó mateix aquests llibres són ja humana-

ment garantits i dignes de fe. Aquesta ve encara confirmada d'una ma-

nera indiscutible peí control de les narracions d'aquest llibre amb el que

sobre la mateixa materia reconten i recorden altres llibres de la Biblia, com

els Paralipómens ( = Cróniques ) i els Profetes, com també pels monu-

ments egipcians i assiriencs, on es troben sovint aHusions ais fets contin-

guts en aquesta obra. 1

Malgrat que l'autor retregui sovint dades cronológiques fixant la durada

de cada regnat i malgrat que indiqui el sincronisme entre els reis de Judá

i d'Israel i el temps precis deis principáis esdeveniments, tanmateix, ara

com ara, en l'estat actual del text i de la ciéncia histórica en general, és

impossible d'establir una cronología exacta i definitiva del periode deis reis.

*
* *

La revisió del present volum ha anat a cárrec del canonge de la nostra

Seu, Dr. Caries Cardó.

1 Vegeu: Vigouroux, La Bible et Paris, 1896, ed. 6.
a

; Dhorme, Les pays
les découvertes modernes, vol. III -IV, bibliques et VAssyrie, Paris 1911.



I LLIBRE DELS REIS

EN LA VULGATA, III DELS REIS

I. REGNAT DE SALOMÓ
(I, r-XI, 43)

Vellura de David

(C. I.)
l
l el rei David era vell i avancat en dies; i malgrat que

el cobrissin d'abrigalls, no podía escalfar-se.
2 Per aixó li digueren

els seus servents: Que hom cerqui per a missenyor el rei una don-

zella verge, que estigui al servei del rei, en tingui cura, i jegui en

el seu si, a fi que missenyor el rei pugui escalfar-se. 3 Cercaren,

dones, en tot el territori d'Israel una gentil donzella; i trobaren

Abisag la Sunamita, i la menaren al rei.
4 La noia era bellíssima;

tenia cura del rei i el servia; pero el rei no la conegué.

CONSPIRACIÓ D'ADONIAS

5 Llavors Adonias, fill d'Haggit, vanant-se deia : Vull ésser jo

1.—David era vell. Devia teñir vora

setanta anys, com podem concloure de

les dades fornides per II Sam. V, 4-5, i

I Rg. II, n i com indica Jos. Flav.

(Ant. Iud. VII, 15, 2).

2.—I jegui en el seu si. Una tal cap-

tinenta era procedent en els costums
orientáis. Sens dubte , pero, David
prengué la donzella com una muller

de segon ordre, i així fou considerada

després de la mort del sobirá, c. II,

22. En la poligámia, llavors tolerada,

un tal matrimoni no tenia res d'excep-

cional, a no ésser el fet de la continen-

cia, com ve categóricament afirmat amb
l'eufemisme del v. 4: no la conegué.

5.

—

Adonias era el major deis filis

sobrevivents de David. Veient el seu
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el rei! I es proveí de carros i cavallers, i d'una cinquantena d'homes

que correguessin al seu davant. 6 El seu pare no l'havia reptat mai

en els seus dies, dient-li: ¿Per qué fas aixó? I ell era de bellís-

sim aspecte, i nat després d'Absalom. 7
I foren fets enraonaments

amb Joab, fill de Sárvia, i amb Abiatar, el sacerdot; els quals s'adhe-

riren al partit d'Adonias. 8 Pero el sacerdot Banaias, fill de Jóiada,

i Natán el profeta, Semei i Rei, i els prohoms de David no estaven pas

per Adonias. 9 Adonias immolá ovelles, bous i vedells grassos, vora

la roca de Zohelet, que és al costat mateix d'En-rogel, i invita tots els

seus germans, filis del rei, i tots els homes de Judá que eren al servei

del rei.
10 Pero no invita el profeta Natán, ni els guerrers valerosos,

ni el seu germá Salomó.

Salomó és designat per succeir el reí David

11
1 parla Natán a Betsabé, mare de Salomó, en aquests termes:

¿No t'has assabentat que Adonias, fill d'Haggit, s'ha fet rei, sense que

missenyor David en sápiga res? 12 Ara, dones, vina, i deixa que et

doni un consell, a fi que salvis la teva vida i la del teu fill Salomó.
13 Vés, introdueix-te al rei i li dius: Oh missenyor el rei, ¿no jura-

res a la teva serventa dient: Salomó, el teu fill, regnará després de

mi, i ell mateix seurá damunt el meu tron? ¿Per qué, dones, s'ha

entronitzat Adonias? 14
I vet aquí, mentre tu serás encara allí parlant

amb el rei, jo entraré darrera teu i corroboraré les teves paraules.

15 Betsabé, dones, entra a la cambra del rei. El rei era molt vell,

i Abisag la Sunamita el servia. 16 Betsabé s'incliná i es prosterna

davant d'ell, i el rei li digué : ¿Qué desitjaries? 17 Li respongué

:

Missenyor, tu jurares a la teva serventa per Jahvé, ton Déu, dient

:

Salomó, el teu fill, regnará després de mi, i seurá damunt el meu

tron. 18 Entretant, vet aquí que Adonias s'ha fet rei, i tu, oh rei mis-

pare redui't a les acaballes deis seus tís, s'inclinaria davant un fet consumat.

dies, cregué arribada l'hora d'ostentar 9.

—

En-rogel. La Fontana de Rogel,

les seves pretensions al tron. Fent-se que está situada sota la conjunció de

proclamar rei solemnialment, Adonias les valls d'Hinnom i de Cedrón, al peu
s'imaginava que el seu pare, vell i malal- deis murs de Jerusalem.
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senyor, ho ignores. 19
1 ha immolat bous, vedells grassos i ovelles

en gran nombre, i ha invitat tots els filis del reí, i Abiatar, el sacer-

dot, i Joab, cap de l'exércit, pero no ha invitat Salomó, el teu servent.

20 Ara, oh missenyor el rei, els ulls de tot Israel están sobre tu,

perqué declaris qui ha d'asseure's damunt el tron del rei, misse-

nyor, després d'ell.
21 Altrament, s'esdevindrá que, en adormir-se

missenyor el rei junt amb els seus pares, jo i Salomó passarem per

culpables.

22 Mentre ella parlava encara amb el rei, vet aquí que entra Natán,

el profeta. 23 Hom l'anunciá, dient : Hi ha Natán, el profeta. I en-

tra en la presencia del rei i es postra davant d'ell rostre en térra.

24 Digué Natán: Missenyor el rei, ¿ets tu qui ha dit : Adonias reg-

nará després de mi i seurá damunt el meu tron? 25 Perqué avui ell ha

baixat i ha immolat bous, vedells grassos i ovelles en gran nombre, i

ha invitat tots els filis del rei i els caps de l'exércit, i Abiatar, el sa-

cerdot; i vet aquí que mengen i beuen davant d'ell, i diuen : Visca

el rei Adonias !

26 Pero no m'ha pas invitat a mi, servent teu, ni

Zadoc, el sacerdot, ni Banaias, fill de Jóiada, ni Salomó, servent teu.

27 ¿Es per ordre de missenyor el rei que s'ha esdevingut aixó, sense

que tu hagis declarat al teu servent qui és el que hagi d'asseure's

damunt el tron del rei missenyor després d'ell ?

28 David respongué dient: Crideu-me Betsabé. I entra en la pre-

séncia del rei, i estigué dempeus davant d'ell.
29

1 el rei jura dient:

Com és cert que viu Jahvé, qui ha alliberat la meva ánima de tot

destret,
30que jo faré avui mateix, com t'he jurat per Jahvé, Déu d'Is-

rael, en dir : Salomó, el teu fill, regnará després de mi, i ell seurá

damunt el meu tron, en lloc meu.
31 Inclinada Betsabé rostre en térra, féu reveréncia al rei i digué

:

Visca missenyor el rei David, per sempre

!

32 Digué també el rei David: Crideu-me Zadoc, el sacerdot, Na-

20.

—

Perqué declaris. El dret here-

ditari permetia al sobirá, entre els po-
bles orientáis, de designar quin deis

seus filis havia de succeir-lo. La llei

hebraica no contenia normes fixes so-

bre el particular; Déu, pero, havia es-

tablert el tron hereditari en la casa de
David, per a la successió del qual Salo-

mó era predestinat (II Sam. VII, 12;

XII, 25).
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tan, el profeta i Banaias, fill de Jóiada. I vingueren a la presencia del

rei.
33

1 el rei els digué : Preneu amb vosaltres els servents del vostre

senyor, i feu muntar Salomó, el meu fill, sobre la meva muía, i me-

neu-lo a Gihon. 34
1 allí Zadoc, el sacerdot, i Natán, el profeta, que

l'ungeixin per rei damunt Israel. Després fareu sonar la trompeta i di-

reu : Visca el rei Salomó! 35
1 pujareu al seu seguici i ell vindrá,

s'asseurá al meu tron, i regnará en lloc meu; car jo el consti-

tueixo com a príncep damunt Israel i Judá.
36

1 respongué Banaias,

fill de Jóiada, dient : Amén ! Que així ho digui Jahvé, el Déu de

missenyor el rei !

37 Com ha estat Jahvé amb el rei missenyor, així

sigui amb Salomó ; i enalteixi el seu tron fins per damunt el tron

del rei David, missenyor.

38 Llavors Zadoc, el sacerdot, Natán, el profeta, i Banaias, fill de

Jóiada, els queretiens i peletiens, davallaren i feren muntar Salomó

damunt la muía del rei David, i el menaren a Gihon. 39 Zadoc, el

sacerdot, prengué del Tabernacle el corn de l'oli, i ungí Salomó. So-

naren la trompeta, i tot el poblé digué: Visca el rei Salomó! 40
1

tot el poblé torna darrera seu sonant flautes i alegrant-se fora mida,

talment que es fendia la térra per llur cridória.

41 Adonias i tots els seus convidáis estaven per acabar de menjar

quan oi'ren la cridadissa; i Joab, oint el so de la trompeta, digué:

¿ Qué significa aquest tabustoll de la ciutat avalotada? 42
1 mentre ell

parlava encara, vet aquí que Jonatan, fill del sacerdot Abiatar, arriba.

I Adonias li digué : Entra, puix que tu ets un guerrer valerós, i deus

dur bones noves. 43 Jonatan, responent a Adonias, digué: Res d'aixó !

El rei David, nostre senyor, ha constitu'it rei Salomó. 44
1 el rei ha

enviat amb ell Zadoc, el sacerdot, Natán, el profeta, i Banaias, fill

de Jóiada, els queretiens i els peletiens ; i aquests l'han fet muntar

dalt la muía del rei.
45

1 Zadoc, el sacerdot, i Natán, el profeta, l'han

ungit rei a Gihon ; i d'allá se n'han tornat alegrement ; la ciutat s'ha

avalotat. Aixó és el remoreig que heu sentit.
46 Hi ha més en-

cara: Salomó s'ha assegut al tron reial.
47

1 els servents del rei han

33.

—

A Gihon, fontana a l'Est deje- de Cedrón. Les fontanes son a Orient

rusalem, fora de les muralles, en la valí sovint lloc d'aplecs.



I DELS REIS -
1, 48-II, 5 9

vingut a congratular-se amb el rei David, senyor nostre, dient : En-

grandeixi Déu el nom de Salomó més que el teu, i exalci el seu tron

per damunt del teu. I el rei ha adorat en el seu Hit,
48 dient així

:

Benei't sigui Jahvé, el Déu d'Israel, que ha establert avui un que se-

guí damunt el meu tron, veient-ho els meus ulls.

49 Llavors tots els convidats d'Adonias s'espaordiren, s'alcaren i se

n'anaren cadascun peí seu camí. 50
1 Adonias, tement de Salomó, s'al-

cá i ana a aferrar-se ais corns de Faltar.
51

1 vingueren a dir a Salo-

mó : Heus ací que Adonias tem el rei Salomó, i ha aferrat els corns

de Faltar, dient : Que us juri avui el rei Salomó que no fará morir

per Fespasa el seu servent. 52 Salomó respongué : Si ell es mostra

home de bé, no caurá en térra ni un deis seus cabells
;
pero si hom

troba dolenteria en ell, morirá. 53
1 el rei enviá per treure'l devora

Faltar, i vingué a postrar-se davant el rei Salomó; i Salomó li digué :

Vés-te'n a casa teva.

Testament religiós i polític de David

(C. II.)
X
I com els dies de David s'atansessin a la mort, coman-

da al seu fill Salomó, dient :

2 Vet aquí que me'n vaig peí camí de

tota la térra; siguis fort i siguis home. 3 Observa el que Jahvé, el

teu Déu, t'ha comandat d'observar, caminant en els seus camins i

practicant les seves liéis, els seus comandaments i els seus precep-

tes, els seus ensenyaments, segons está escrit en la Llei de Moisés, a

fi que prosperis en tot el que facis i pertot on vagis ;
4
a fi que Jahvé

acompleixi el que m'ha promés, dient : Si els teus filis vetllen sobre

llur capteniment, caminant a la meva preséncia amb fidelitat, amb tot

llur cor i amb tota llur ánima, no et mancará mai un descendent per

al teu tron d'Israel.

5 Tu saps prou el que m'ha fet Joab, fill de Sárvia, alió que féu ais

dos caps de Fexércit d'Israel, a Abner, fill de Ner, i a Amasa, fill de

Jeter, que ell occí, escampant en temps de pau la sang de la guerra,

maculant de sang el cinyell que duia ais flanes i el calcat que duia ais

3, Dt. xvii, 19 — 5, II Sm. ni, 27 ;
xx, 9.
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peus. 6 Fes segons el teu seny, pero no deixis davallar la seva cáni-

da tranquillament al xeol. 'Pero usarás de benvolenca envers els

filis de Barzellai, Galaadita, i que siguin d'aquells qui menjaran a

la teva taula
;
puix que així vingueren a mi, quan jo fugia de davant

d'Absalom, el teu germá.
8
I vet aquí que tens vora teu Semei,fill de Gera, Benjamita de Ba-

hurim, el que em maleí d'una maledicció esgarrifosa, el dia que ana-

va a Mahanai'm. Pero ell em sortí a l'encontre en el Jordá, i jo vaig

jurar-li per Jahvé que no el faria morir per l'espasa. 9 Pero ara, no

el deixis impunit : puix que tu tens prou seny per a saber com has de

tractar-lo, i fes davallar la seva canícia al xeol tenyida de sang.

10 David s'adormí junt amb els seus pares, i fou enterrat en la

ciutat de David. 11 El temps que regná David damunt Israel fou

quaranta anys : a Hebron regná set anys, i a Jerusalem trenta-tres

anys. 12
1 Salomó segué damunt el tron de David, el seu pare, i el

seu reialme fou poderosament consolidat.

Les estrenes del regnat salomónic

13 Ara, Adonias, fill d'Haggit, vingué a Betsabé, mare de Salomó.

I ella digué : ¿Véns amb intent de pau? I ell digué : Sí, de pau.

14 Després digué : Tinc de dir-te quelcom. Ella respongué : Parla.

15
1 ell digué: Tu saps que el reialme em períoca a mi, i que tot

7, II Sm. xex, 52. — 8, II Sm. xvi, 5 ;
xix, 19. — 10, I Par. xxix, 27 ; Act. II, 29.

8.

—

Mahanaim. Vila al dalla del

Jordá, on s'havia refugiat David quan
esclatá la revolta d'Absalom (II Rg.
XVII, 24, 27).

10.—David. El mateix Esperit Sant

ha fet l'elogi d'aquest rei, gran per

la seva pietat i per les seves empreses
béHiques (Eccli. XLVII, 1. ss.) David,

pero, representa una grandesa particu-

lar, per haver estat un deis tipus més
significatius del Messias. Car David
nasqué a Betlem, passá la infantesa en

l'obscuritat, sofrí persecucions , fou
traít, fou ultratjatde Semei, a qui atorgá

el perdó; malgrat tot, eixi vencedor de

tots els seus enemics, i funda i defensa

valentment i amb éxit el seu reialme.

Per aixó el Messias, en les profe-

cies, no sois és anomenat poncella de

David, i en els Evangelis Fill de David,

sinó que en Ir. XXX, 9 i Ez. XXXVII,
24 se li dona el nom mateix de David.

10.— Ciutat de David, qo és, en la

capital mateixa del reialme, i probable-

ment a l'extrem meridional de l'Ofel,

quasi sobre la piscina de Siloé. El seu

sepulcre era encara visible en temps
deis Apóstols (Act. II, 29).
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Israel havia fixat el seu esguard en mi, com a futur rei, pero el

reialme ha estat transferit, i és per al meu germá, perqué l'hi ha donat

Jahvé.
ie Ara, dones, et demano una sola cosa, no me la refusis.

Ella li digué : Parla. 17
1 ell li digué : Et prego que diguis al rei Salo-

mó, que ell no t'ho refusará, que em doni Abisag, la Sunamita, per

muller. 18 Betsabé féu la resposta : Bé, parlaré per tu al rei.

19 Betsabé vingué al rei Salomó per parlar-li en favor d'Adonias.

I el rei s'alcá per anar a l'encontre d'ella, i li féu reveréncia. I s'as-

segué damunt el seu tron, i féu posar un setial per a la seva mare,

la qual s'assegué a la seva dreta. 20 Ella digué : Tinc una petita re-

questa per fer-te, pero no me la refusis. I el rei digué: Demana,

dones, mare meva; jo no t'ho negaré. 21
1 ella digué : Que Abisag,

la Sunamita, sia lliurada a Adonias, el teu germá, per muller. 22
1 el

rei Salomó respongué i digué a la seva mare : ¿ Per qué em demanes

tu Abisag la Sunamita per a Adonias ? Demana d'un cop per a ell el

reialme, perqué ell és el meu germá gran; per a ell, per a Abiatar, el

sacerdot, i per a Joab, fill de Sárvia. 23 Llavors el rei Salomó jurá per

Jahvé, dient : Que Déu m'envií un pitjor, si no és veritat que Ado-

nias ha parlat en contra propi. 24
1 ara, com viu Jahvé, el qual m'ha

establert i m'ha fet seure damunt el tron de David, el meu pare, i

m'ha fundat la meva casa, com havia promés, avui Adonias será

mort. 25
1 el rei Salomó enviá Banaias, fill de Jóiada, el qual el colpí,

i morí.

26 Després el rei digué al sacerdot Abiatar: Vés-te'n a Anatot, a

la teva contrada, puix ets digne de mort
;
pero avui no et faré morir,

perqué portares l'Arca del Senyor Jahvé davant del meu pare David,

i perqué participares de totes les sofrences del meu pare. 27
1 Salomó

deposá Abiatar de les funcions de sacerdot de Jahvé, complint així

la paraula que Jahvé havia pronunciat contra la casa d'Helí, a Silo.

28
1 la noticia pervingué a Joab, el qual havia seguit el partit

d'Adonias, encara que no el d'Absalom. Ell es refugiá en la tenda

27, I Sra. 11, ji.

tribu de Benjamí, a uns 6 km. al Nord-
26.

—

Anatot, vila sacerdotal, en la est de Jerusalem.

2 - AHTIC TCSTAMENT IV
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de Jahvé, i s'aferrá ais corns de Faltar. 29
1 hom anuncia a Salomó

que Joab s'havia reíugiat en la tenda de Jahvé i que era vora Paitar.

I Salomó envía Banaias, fill de Jóiada, dient : Vés, colpeix-lo. 30
1

Banaias entra a la tenda de Jahvé i digué a Joab : Així ha dit el rei

:

Surt a fora. Pero ell respongué : No, ans vull morir aquí ! I Ba-

naias ho referí al rei, dient: Així ha parlat Joab, i així ha respost.

31
1 el rei digué : Fes com ell ha dit, i colpeix-lo i dóna-li sepultura,

així traurás de damunt meu, i de damunt de la familia del meu pare,

la sang que Joab ha escampat sense raó. 32
1 Jahvé fará recaure da-

munt el seu cap la sang que ell ha escampat ; puix que ell colpí dos

homes més justos i més bons que ell, i mata amb l'espasa, sense que

David, el meu pare, en sabés res, Abner, fill de Ner, cap de l'exér-

cit d'Israel, i Amasa, fill de Jeter, cap de l'exércit de Judá.
33 Recai-

gui, dones, llur sang en el cap de Joab i en el cap de la seva nissaga

per sempre, pero per a David, per a la seva nissaga, per a la seva

casa, per al seu tron, hi hagi pau per sempre de part de Jahvé. 34
1

Banaias, fill de Jóiada, sortí, el colpí, i el mata : i Joab fou enterrat

a casa seva, en el desert. 35
1 en lloc d'ell, el rei constituí cap de

l'exércit Banaias, fill de Jóiada, i posa el sacerdot Sadoc en lloc

d'Abiatar.

36
1 el rei enviá a cridar Semei, i li digué: Basteix-te una casa a

Jerusalem, i sojorna-hi, i no en surtís per anar d'ací d'allá;
37 perqué

el día que en surtis i travessis el torrent de Cedrón, sápigues que

ben cert morirás; la teva sang recaurá damunt el teu cap. 38 Semei

respongué al rei : Está bé ; el teu servent fará com ha dit missen)^or

el rei. I Semei sojorná llarg temps a Jerusalem.

39 Al cap de tres anys, s'esdevingué que dos criats de Semei fugiren

vora d'Aquis, fill de Maaca, rei de Get. Aixó fou referit a Semei, i li

fou dit: Heus ací que els teus criats són a Get. i0
I Semei s'alcá, sella

el seu ase i aná a Get, prop d'Aquis, per cercar els seus dos criats; ana

i reconduí els seus criats camí de Get. 41
I fou reportat a Salomó que

Semei havia anat de Jerusalem a Get, i n'havia tornat. 42
1 el rei

enviá a cridar Semei, i digué : ¿No t'havia jo fet jurar per Jahvé, i no

32, II Sm. m, »7 ;
xx, 9.
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5

t'havia jo advertit, dient: El dia que eixirás, i anirás d'ací d'allá,

tingues per sabut que ben cert morirás, i tu em digueres : La paraula

que he sentit está bé? 43 ¿Per qué, dones, no has observat el jura-

ment del Senyor, i el comandament que jo t'havia fet?
44 El rei

digué encara a Semei: Tu saps tot el mal que feres al meu pare

David; ho récordes prou; ara Jahvé fa recaure damunt el teu cap la

teva perversitat. 45 Mentrestant, el rei Salomó será beneit, i el tron

de David será ferm davant Jahvé per una eternitat.
46

1 el rei dona

les seves ordres a Banaias, fill de Jóiada, el qual eixí, el colpí, i morí.

I el reialme restá consolidat en les mans de Salomó.

Salomó s'emparenta amb el reí de l'Egipte

(C. III.) 'Salomó s'emparentá amb Faraó, rei de l'Egipte, casant-

se amb la filia de Faraó, i la mená a la ciutat de David, fins que no

hagués acabat de bastir el seu palau, la Casa de Jahvé i les muralles

a l'entorn de Jerusalem. 2 Sols que el poblé sacrificava dalt ais cims,

perqué fins a aquells dies, no havia estat bastida la Casa al nom de

Jahvé.
3
I Salomó amava Jahvé, seguint els preceptes de David, el

seu pare: solament sacrificava i oferia perfums dalt ais cims.

La PREGARIA DE SALOMÓ

4 El rei s'adrecá a Gabaon per oferir-hi sacrificis, perqué aquell era

el gran cim. I damunt d'aquell altar, Salomó oferí mil holocaustos.

t, II Par. 1, 1.

2. —Dalt ais cims. Els cims (hebr.

Bamoth) eren de dues classes. Els uns

eren dedicats ais falsos déus, i havien

d'ésser destruits; els altres eren consa-

gráis al vertader Déu, i aquests eren
tolerats, especialment en el temps en

qué el Tabernacle no tingué seu fixa i

estable. Els cims on s'exercia aquest

cuite eren escollits en relació amb es-

deveniments religiosos deis antics pa-

triarques , amb aparicions d'ángels i

amb la presencia de l'Arca.

4. — Gabaon (actualment Et-Djib). A
uns 12 km. Nord-oest de Jerusalem,
damunt una collada enfront de Masía.
Elgran cim. Qo és, el més sagrat, ve-

nerat de tots, perqué allí es trobava l'an-

tic Tabernacle de Moisés, i l'antic altar

deis holocaustos fabricat per Beseleel.

V. 2. En l'hebreu comenta aquí el c. V.
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5 A Gabaon, Jahvé s'aparegué de nit, en somnis, a Salomó. I Déu

li digué: Demana el que desitgis de mi. 6 Salomó respongué: Tu
tractares amb gran benvolenca el teu servent David, el meu pare,

perqué ell camina a la teva presencia amb fidelitat, amb justicia,

amb cor dreturer envers tu; tu li reservares encara aquesta gran

benvolenca, i li donares un fill que seu damunt el tron d'ell, com

avui així és. 'Ara, oh Jahvé, Déu meu, tu has fet que segués jo,

servent teu, en comptes de David, el meu pare, i jo no sóc més

que un jovincel, i no sé com portar-me; 8
i el teu servent está

enmig del teu poblé que tu has escollit, poblé nombrós, que no pot

comptar-se ni calcular-se de tan gran que és.
9 Dona, dones, al teu

servent un cor dócil, capac de judicar el teu poblé i de destriar

el bé del mal; car ¿qui seria mai capac d'administrar justicia a un

poblé tan nombrós?
10 Plagué a Jahvé que Salomó li hagués adrecat una tal demanda.

11
1 li digué Déu: Per tal com has demanat aixó, i no has demanat

per a tu llarga vida, ni riqueses, ni la mort deis teus enemics, ans has

demanat seny per a administrar justicia,
12 heus aci que faig segons

la teva paraula ; car et dono un cor savi i intehigent ; talment que

ni abans que tu no hagi estat, ni després de tu no s'alci ningú de sem-

blant.
13

1 ultra aixó, et dono el que tu no m'has demanat, riqueses

i gloria; talment que entre els reis no n'hi haurá un d'igual, com

tu serás tot el temps de la teva vida.
14

1 si tu vas pels meus camins,

guardant les meves liéis i els meus comandaments, com féu David,

el teu pare, jo perllongaré els teus dies.

15 Salomó es desvetllá, i heus aci un somni. Torná a Jerusalem,

es presentá davant l'Arca del Pacte del Senyor, i oferí holocaust,

sacrificis d'acció de grácies; i féu un convit a tots els seus servents.

El judici de Salomó

l6 Llavors vingueren dues meretrius davant del rei.
17 Una de les

dues digué : Et prego, missenyor : jo i aquesta dona dormíem en

9, II Par. 1, 10. — 13, Sap. vil, 1 1 ; Mt. vi, 29.
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una mateixa casa ; i jo vaig parir en la cambra on també era ella.

l8
I el tere dia després que jo havia parit, aquesta també parí; i estávem

ensems i no hi havia ningú més fora de nosaltres dues a casa. 19 Ara,

la nit passada el fill d'aquesta morí, perqué s'hi adormí al damunt.

20
1 aquesta, alcant-se al cor de la nit, prengué el meu fill de vora meu

mentre la teva serventa dormía, i se l'ha posat al seu si, mentre ha

posat en el meu si el seu fill mort. 21
1 quan vaig alcar-me al matí

per alletar el meu fill, vaig trobar que era mort
;
pero, mirant-lo a ciar

de dia, vaig adonar-me que no era el meu fill que jo havia parit.

22 L'altra dona digué : No, el fill viu és el meu; el teu és el mort.

Pero l'altra deia : Ans al contrari, el fill mort és el teu; el meu és

el viu. Així altercaven en presencia del rei.

23 Llavors digué el rei : Una diu : Aquest que és viu és el meu fill,

i el mort és el teu. I l'altra diu : Ans al contrari, el mort és el teu

fill, i el que és viu és el meu. 24
1 el rei prosseguí : Porteu-me una

espasa. Portada que fou l'espasa davant del rei,
25 aquest digué : Di-

vidiu el nen viu en dues parts : i doneu-ne meitat a l'una i meitat a

l'altra.
26 Llavors la dona de la qual era el fill viu, sentint-se que se

li commovien les entranyes envers el seu fill, digué al rei: No, et

prego, missenyor, doneu-li l'infant viu, no el feu morir de cap de

les maneres. Pero l'altra deia : No sigui ni teu ni meu : que es par-

teixi.
27 Llavors el rei dona la sentencia, dient: Doneu a aquella

l'infant viu, i no el feu morir de cap manera; aquella és la seva mare.
28

1 tot Israel sentí a parlar del judici que el rei havia pronunciat i va

témer el rei, perqué veié que hi havia en ell una saviesa de part de

Déu per a administrar justicia.

Ordenament i grandesa del reialme salomónic

(C. IV.) 1 E\ rei Salomó era rei damunt tot Israel.
2 Vet aquí

els prohoms de la seva cort : Azadas, fill de Zadoc, era el primer

ministre ;
3 Elihoref i Ahia, filis de Sisa, eren secretaris

; Josafat, fill

d'Ahilud, era arxivista; 4 Banaias, fill de Jóiada, comandava l'exércit;
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Zadoc i Abiatar eren sacerdots; 5 Azarias, fill de Natán, era cap deis

prefectes, i Zabud, fill de Natán, sacerdot, era amic del rei;
6 Ahisar

era prefecte del palau ; i Adoniram, fill d'Abda, superintendent deis

treballs.

7 Ara, Salomó tenia dotze comissaris damunt tot Israel, els quals

proveien de queviures el rei i el seu palau ; cadascun d'aquests havia

de proveir-hi durant un mes a l'any.
8
I aquests eren llurs noms

:

Ben-Hur, per la muntanya d'Efraím; 9 Ben-Decar, per Macees; Sale-

bim, Betsamé, i Elon de Betanan; 10 Ben-Hesed, per Arubot, te-

nia Soco, i tota la contrada d'Hefer; 11 Ben-Abinadab que tenia

les contrades de Dor; Tafet, filia de Salomó, era la seva muller

;

12 Baña, fill d'Ahilud, que tenia Tanac i Magedo, i tot Betsan, que

és prop de Sartana sota Jezrael, des de Betsan fins a Abel-Mehula,

fins a l'altra banda de Jecmaan. 13 Ben-Gaber, per Ramot de Ga-

laad, tenia les viles de Jaír, fill de Manassés, que són a Galaad;

tenia la contrada d'Argob que és a Basan, seixanta grans viles mu-

rallades amb barres d'aram. 14 Ahinadab, fill d'Addo, per Manaim.
15 Aquimaas, per Neftalí; ell també havia pres per muller una filia de

Salomó, qo és, Basemat. 16 Baana, fill d'Husi, per Aser i per Alot;

17
Josafat, fill de Farné, per Issacar; 18 Semei, fill d'Eia, per Benja-

mí. 19 Gobar, fill d'Uri, en el país de Galaad, que fou país de Sehon,

rei deis Amorreus, i d'Og, rei de Basan : era l'únic comissari per

tot aquell país.

20 Juda i Israel eren nombrosíssims, com l'arena que és vora la

mar sens nombre. Menjaven, bevien i s'alegraven. 21
1 Salomó do-

minava damunt tots els reialmes del riu enea fins al país deis filis-

teus, i fins a les fronteres de l'Egipte. Aquests li portaven dons i li

retien vassallatge tot el temps que visqué.

22 Ara, el proveíment deis queviures de Salomó era, cada dia,

trenta cors de flor de fariña, i seixanta cors de fariña ordinaria

;

23 deu

21, Ecli. xLvrr, 15.

22.— Cors. El cor, mesura per ais ria que s'haguessin de mantenir unes

sólids, contenia 358 litres, o segons catorze mil persones. Entre aqüestes,

altres, 388 litres. cal comptar-hi els diversos funcionaris

Una tal quantitat de menjar suposa- amb llurs famílies, l'harem, els criats i
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bous engreixats, i vint bous de pasturatge, i un centenar de moltons,

sense comptar els cérvols, les gaseles, les daines, i l'aviram engrei-

xada. 24
1 dominava damunt tot el país del riu enea: de Tifsa fins

a Gaza, damunt tots els reis que eren del riu enea; i estava en

pau amb totes les contrades vei'nes.
25 Judá i Israel, de Dan fins a

Bersabé, visqueren segurs, cadascú a l'ombra de la seva parra i de

la seva figuera, tot el temps de Salomó.
26

1 Salomó tenia cavallerisses per quaranta mil cavalls per ais seus

carros, i dotze mil cavallers.
27

1 els susdits comissaris, un mes a

l'any cadascun, proveíen al manteniment del rei Salomó i de tots els

qui eren admesos a la seva taula; no deixaven mancar res. 28 Feien

també portar l'ordi i la palla per ais cavalls de tir i de cursa al lloc

on eren; cadascun segons la seva comissió.

29 Déu dona saviesa a Salomó, i seny abundant, i un esperit vast

com l'arena que és a la vora de la mar. 30
1 la saviesa de Salomó su-

pera la saviesa de tots els orientáis, i tota la saviesa deis egipcis.

31 Talmentque era més savi que ningú ; més que Etan, l'ezrahita,

més que Hernán, més que Calcol, i més que Darda, filis de Maholl

;

i la seva anomenada s'escampá per totes les nacions ve'ínes.
32 Pro-

nuncia tres mil máximes i els seus himnes foren en nombre de mil

i cinc.
33 Raoná també entorn de les plantes, des del cedre del Liban

fins a l'hisop que brosta a les parets ; raoná així mateix de les bés-

ties, deis ocells, deis réptils i deis peixos. 34
1 de tots els pobles, de

part de tots els reis de la térra, que bavien o'ít a parlar de la saviesa

de Salomó, venia gent a escoltar la saviesa de Salomó.

26, II Par. ix, 2S. — 31, Ecli. xlvii, 16.

criades, la guardia del eos, etc. La xi- diuen quatre mil. Aquesta última \ifra

fra no sembla exagerada per a una cort és més probable i la primera pot tenir-

oriental nombrosa i brillant, com havia se com una errada del copista. De fet,

d'ésser la de Salomó. Salomó no posseía més que mil qua-
24.

—

Estava m pau. Cosa digna d'es- tra-cents carros de guerra (X, 26; II

ment en aquells temps, en qué la guerra Par. r, 14) i dotze mil cavallers (X,
era gairebé continua. Així Salomó rea- 26). Ara, segons el costum assiri i

litzava el seu nom de «pacífic» i era egipci, cada carro era tirat per dos ca-

una figura del Messias, el rei pacífic valls i muntat amb tres homes, i per
per excel-léncia. aixó Salomó comptava encara amb una

26.

—

Quaranta mil. En II Par. IX, reserva de mil dos-cents cavalls i de set

25, parallel a aquest lloc, tots els textos mil vuit-cents cavallers.
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Preparatius per a la construcció del Temple,

relacioxs diplomatiqtjes amb hlram, rei de tlr

(C. V.) 1
Ara., Hiram, rei de Tir, havent o'it que Salomó havia

estat ungit rei, en lloc del seu pare, li enviá els seus servents;

perqué Hiram sempre havia estat amic de David. 2
I Salomó enviá

a dir a Hiram :

3 Tu saps que David, el meu pare, no pogué edificar

una casa al nom de Jahvé, el seu Déu, per raó de les guerres amb

qué fou impugnat de totes bandes, fins que Jahvé posa els seus ene-

mies sota la planta deis seus peus. 4 Pero ara Jahvé, el meu Déu,

m'ha donat repós a tot l'entorn ; no tinc adversaos, ni malastrugan-

ces. 5 Porto, dones, l'intent de bastir una casa al nom de Jahvé, el

meu Déu, segons la prometenca que féu Jahvé a David, el meu

pare, dient : El teu fill, que jo posaré damunt el teu tron en lloc

teu, ell será qui bastirá una casa al meu nom. 6 Ara, dones, co-

manda que ens siguin tallats cedres del Liban ; i els meus súbdits

serán amb els teus súbdits; i jo pagaré el sou deis teus súbdits, se-

gons alió que indicarás
;
puix que tu saps que no hi ha ningú entre

nosaltres que sápiga tallar els llenys com els sidonis.

7 Quan Hiram oí la proposta de Salomó, s' alegrá moltíssim, i

digué : Benei't sigui avui Jahvé, que ha donat a David un fill savi,

per a regnar damunt aqueix gran poblé. 8 Hiram enviá a dir a Salo-

mó : He oít el que m'has proposat. Jo faré tot el que desitgis per-

tocant al llenv de cedre i d'avet. 9 Els meus súbdits ho portaran del

Liban a la mar, i jo ho expediré per jangades fins a l'indret que tu

m'indicarás ; i allí els faré deslligar i tu els prendrás ; i de la teva

banda tu em proveirás deis queviures que em calguin per a la meva

casa. 10 Així Hiram doná a Salomó lleny de cedre i d'avet, tant que

en volgué; 11
i Salomó donava a Hiram vint mil cors de gra per al

manteniment de la seva casa, i vint cors d'oli verge ; tant donava

5, II Sm. vil, 13 ; I Par. xxn, 10.

1.

—

Li envía eh seus servents. S'entén veritable ambaixada per tal de felicitar

que Hiram I, rei de Tir, trameté una Salomó per la seva proclamado reial.
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Salomó a Hiram cada any. 12 Jahvé dona seny a Salomó, tal com li

havia promés ; hi hagué pau entre Hiram i Salomó ; i feren ambdós

alianca.

13 El rei Salomó assoldá obrers en tot Israel, i l'assoldament fou

de trenta mil bornes. 14 Els enviava al Liban deu mil al mes, alter-

nativamente un mes eren dalt al Liban, i dos mesos a casa; i

Adoniram era Pintendent d'aquesta lleva.
15 Ultra aquests, Salomó

tenia setanta mil homes que duien pesos, i vuitanta mil que tallaven

pedra a la muntanya. 1G Sense comptar els capitostos i encarregats

per Salomó de dirigir les feines que comandaven al poblé i ais tre-

balladors en nombre de tres mil tres-cents. 17 Per comandament del

rei, tragueren pedrés grans i pedrés triades, per ais fonaments de la

Casa amb pedrés quadrades. 18
1 els obrers de Salomó i els obrers

d'Hiram i els gibleus tallaren i aparellaren els llenys i les pedrés per

a bastir la Casa.

CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE

(C. VI.) 1
l en l'any quatre-cents vuitanta després de la sortida

deis filis d'Israel del país de l'Egipte, Salomó, en l'any quart del seu

regnat sobre Israel, en el mes de ziu, que és el segon mes, comen-

cá a bastir la Casa consagrada a Jahvé.
2 La Casa que el rei Sa-

lomó bastí a Jahvé tenia seixanta colzades de llargária, vint d'amplá-

ria, i trenta d'alcária.
3 El pórtic davant del Santuari de la Casa tenia

vint colzades de llargária, responent a l'amplada de la Casa, i deu

colzades d'amplada sobre el davant de la Casa. 4
I posa a la Casa

finestres enreixades. 5 Construí a redós deis murs de la Casa, a tot

12, Sup. ni, 12. — 1, II Par. ni, 1.

1. — En l'any quatre-cents vuitanta. vid, i els quatre de Salomó. Així el

En els LXX llegim «quatre-cents qua- Temple hauria estat comenqat vers el

rama», i en Jos. Flav. Ant. Iud. VIII, 954 a. C. Si, per contra, es fixa la data

31 «cinc-cents noranta-dos». Si s'ad- de l'éxode sota Menefta (1252-1200
met que l'éxode s'esdevingué en el 1437 a. C), s'hauria de concloure que les

a. C. i el període deis jutges hagués du- xifres no haurien estat tal vegada ben
rat uns 320 anys, resten cent seixanta transmeses pels copistes.

anys per ais quaranta del desert, els 2.— Seixanta coliades. La coizada
trenta-set de Josué i deis ancians, els equival a 52 centimetres.
quaranta de Saül. els quaranta de Da-
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l'entom, pisos que voltaven els murs de la Casa: del !loc sant i del

lloc santíssim; i féu cambres laterals a l'entom. 6 El pis inferior era

de cinc colzades d'ample, i el del mig, de sis colzades d'ample, i el

tere, de set colzades d'ample, car hom havia fet repeus tot a l'entorn

de les parets externes de la Casa, a fi que les bigues no fossin en-

castades dins les parets de la Casa. 7 Per a la construcció de la Casa,

hom es valgué de pedrés aparellades ja en la pedrera. Talment, que

ni martell,ni destral, ni cap instrument de ferro no foren sentits en la

Casa, mentre es bastia. 8 L'entrada del pis inferior era al costat dret

de la Casa; hom pujava per una escala de cargol al pis del mig, i

del mig al tere.
9 Salomó, després d'haver finit de construir la Casa,

la recobrí de bigues i de planxes de cedre. 10 Féu pisos a l'entorn

de tota la Casa, de l'alcada de cinc colzades cada un ; i els coHigá

amb bigues de cedre.

11
1 la paraula de Jahvé fou adrecada a Salomó en aquests termes

:

'-Quant a aquesta Casa que tu basteixes, si tu camines segons les

meves liéis, si poses en execució els meus preceptes, i guardes tots

els meus comandaments, jo confirmaré per a tu la promesa que vaig

fer a David, el teu pare; 13 habitaré enmig deis filis d'Israel, i no

abandonaré el meu poblé Israel.

14 Quan Salomó hagué finit de construir la Casa, 15 en revestí les

parets internes amb planxes de cedre ; des del paviment de la Casa

fins al piafó; revestí l'interior de posts i recobrí el paviment de la

Casa amb planxes de xiprer.
16 També emposta amb planxes de cedre

l'espai de vint colzades en el fons de la Casa, des del paviment fins

dalt al sostre ; i reserva aquell espai intern per fer-ne un Santuari, el

Sant deis Sants. 17
1 la Casa, co és el Temple, al davant era de

quaranta colzades. 18
1 la fusta de cedre, dintre la Casa, presentava

escultures de coloquíntides i de flors entreobertes; tot era de cedre,

ni es veia cap pedra.

19 Establí el Santuari en el fons, dintre la Casa, per collocar-hi

l'Arca de l'Alianca de Jahvé. 20 El Santuari tenia vint colzades d'am-

plária i vint colzades d'alcária; el revestí d'or finíssim; i revestí de

12, II Sm. vii, 16. — 13, I Par. xxm, 9
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cedre 1'altar.
21 Salomó cobrí l'interior de la Casa d'or finíssim; i

clogué amb cadenes d'or el davant del Santuari, que revestí d'or.

22 Fou aixi que revestí d'or tota la Casa sencera, i revestí d'or tot

1'altar que era davant el Santuari.

23 Féu dos querubins de fusta d'ullastre, dins el Santuari, cadas-

cun deis quals era de deu colzades d'altura.
21 L'una de les ales d'un

querubí mesurava cinc colzades, i l'altre igualment cinc
; 90 que

feia deu colzades, de l'extrem d'una ala a l'extrem de Paltra.

26
L'altre querubí era igualment de deu colzades, ambdós queru-

bins eren d'una mateixa mesura i escultura. 26
L'al<;ária d'un deis

querubins era de deu colzades, el mateix 1'alcária del segon.

27
1 Salomó posa els querubins enmig de la part interior de la Casa;

els querubins desplegaven llurs ales, talment que l'ala de l'un tocava

una de les parets i l'ala del segon l'altra paret; i les altres ales es

tocaven l'una a l'altra pels extrems, en el bell mig de la Casa.

28
1 cobrí d'or els querubins.

29
1 féu adornar totes les parets de la Casa, a l'entorn, tant a l'in-

terior com a l'exterior, de figures de relleu de querubins, de palme-

res i de flors entreobertes. 30
1 cobrí, també d'or, dins i fora, el

paviment de la Casa. 31 A l'entrada del Santuari féu una portella de

dos batents de fusta d'ullastre : el seu enquadrament amb els país

ocupaven la cinquena part de la paret. 32
1 damunt els dos batents,

que eren de fusta d'ullastre, féu esculpir querubins, palmeres i flors

entreobertes ; i els cobrí d'or
;
escampa l'or damunt els querubins i

damunt les palmeres.

33 Féu, demés, per a l'entrada del Temple, país d'ullastre que ocu-

paven una quarta part de l'amplada de la paret, 34
i dos batents de

lleny d'avet, cada un deis quals es replegava en dos. 35 Féu esculpir-

hi querubins, palmeres i flors entreobertes, i els cobrí d'or, que

escampa finament damunt les escultures. 36 Edifica també el pati

interior, amb tres rengles de pedrés polides, i un rengle de bigams

de cedre.

37 L'any quart, en el mes de Zif, foren posats els fonaments de la

Casa del Senyor. 38
1 l'any onzé, en el mes de Bul, que és el mes
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vuité, la Casa fou terminada en totes les seves parts, com calía.

Així, la bastí en set anys.

Els palaus de Salomó

(C. VII.) ^esprés Salomó bastí el seu palau i Tacaba totalment

en tretze anys. 2
Edifica primerament la casa de la «Boscúria del

Liban», de cent colzades de llarg, i cinquanta d'ample, i trenta

d'altura; descansava damunt de quatre rengles de columnes de cedre,

damunt de les quals hi havia un bigam de cedre. 3 Un sostre de cedre

recobria les cambres que descansaven damunt de les quaranta-cínc

columnes, quinze per rengle. 4 Hi havia tres rengles de cambres,

les finestres de les quals es responien l'una a l'altra, en tres rengles.
r>

Totes les portes amb tots llurs fusts i arquitraus eren quadrangulars,

i les unes responien a les altres en tots tres rengles. 6 Féu el pórtic

amb columnes de cinquanta colzades de llarg i trenta d'ample, i

amb un vestíbul davant de les columnes, i una escalinata enfront

d'aquestes. 7 Féu també el pórtic del tron, damunt del qual adminis-

trava justicia, anomenat el Pórtic del Judici ; i el cobrí de lleny de

cedre del paviment fins al sostre.

8
1 la casa on habitava fou bastida a la mateixa guisa, en el segon

pati, darrera el pórtic. I féu una casa del mateix estil d'aquest pór-

tic per a la filia del Faraó, la seva muller.

9 Totes aqüestes construccions eren de pedra triada, tallada a

mida, serrada amb serres, dins i fora, des deis fonaments fins a les

comises, i a l'enfora fins al pati major.

10 Els mateixos fonaments eren de pedra triada, gran, de pedrés de

dotze colzades, i de pedrés de vuit colzades. 11
1 al damunt hi ha-

via pedrés tríades, tallades a mida, i lleny de cedre. 12 El pati gran

tenia al seu entorn tres rengles de pedra tallada, i un rengle de bi-

gues de cedre, com el pati interior de la Casa de Jahvé i com el pór-

tic de la casa.

1 , Inf. ix, io. — 8, Sup. m, i

.

i.—En els LXX, els versets 1-12 es dre deis LXX és més racional, car

troben a la fi del cap. VII, el qual co- aquests dotze versets aci interrompen

menea amb el nostre verset 13. L'or- la narració pertocant al Temple.
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L'lNTERlOR DE TEMPLE

13 El reí Salomó féu venir de Tir, Hiram, fill d'una vídua de

la tribu de Neftalí; el seu pare era de Tir. 14 Treballava l'aram.

Era pie de saviesa, d'enteniment i d'enginy, per llavorar qualsevol

treball en aram. Ell s'adrecá al rei Salomó i executá tots els tre-

balls ordenáis per ell.
15 Fabrica les dues columnes d'aram, de les

quals cada una tenia divuit colzades d'alcária ; i una corda de dotze

colzades mesurava la circumferéncia de la segona columna. 16
1 féu

dos capitells d'aram fos, per posar al cim de les columnes ; deis

quals cada un era de cinc colzades d'alcária.

17 Féu com unes xarxes, de treball entreteixit, de fistons a guisa

de cadenetes, per ais capitells que eren al cim de les columnes ; set

a l'un capitell i set a Paltre.
18

1 féu dos rengles de magranes a l'en-

torn d'una d'aquestes xarxes, per tal de cobrir el capitell que era

al cim de l'una de les columnes; i el mateix féu per a l'altre capitell.

19
Els capitells que eren al cim de les columnes, en el pórtic, estaven

fets en forma de lliri, de quatre colzades. 20 Els capitells posats da-

munt de les dues columnes eren envoltats de dues-centes magranes,

dalt, prop de la convexitat que es trobava més enllá de la xarxa,

hi havia dues-centes magranes disposades a l'entorn del primer,

i dues-centes a l'entorn del segon capitell.
21 Féu drecar les colum-

nes, en el pórtic del Temple; una a la dreta, i l'anomená Yaquin

;

i una altra a l'esquerra, i l'anomená Boaz. 22 Al cim de les colum-

nes hi havia un treball fet en forma de lliri. I així fou terminat

el treball de les columnes.

23 Després féu la mar d'aram fos que tenia deu colzades d'una

vora a l'altra ; era de forma perfectament rodona ; tenia cinc colza-

des d'algada, i un cordó de trenta colzades mesurava la seva cir-

cumferéncia. 24 De sota la vora la circulen coloquintes, deu per

coizada, fent tot el tomb a la mar, disposades en dos rengles, i

havien estat foses ensems amb la mar, 25 que descansava damunt de

15, Ir. iii, 21. — 23, II Par. iv, 2.
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dotze bous, deis quals tres miraven al septentrió, tres a l'occident,

tres a migdia, i tres a orient; aquests sostenien la mar, i llurs parts

posteriors eren cap endins. 26 La mar tenia la gruixária d'un pam
;

i la seva vora era feta cora la vora d'una copa, tenia la forma

d'una flor d'anémona, i podia contenir dos mil bats.

27 Ultra aixó, féu els dotze basaments d'aram, deis quals cada un

tenia quatre colzades de llargária, i quatre d'amplária, i tres d'alcária.

28
1 el treball deis basaments consistía en aixó: eren formats de

plafons, sostinguts per mitjá de suports. 29 Damunt deis plafons,

enmig deis suports, hi havia lleons, bous i querubins ; el mateix,

damunt deis suports superiors
;
pero de sota els lleons i els bous

penjaven garlandes. 30
1 cada basament tenia quatre rodes d'aram

i eixos d'aram ; i ais quatre angles hi havia suports i aquests

suports fosos eren sota la pica, i davant per davant d'aquests

hi havia les garlandes. 31 Al coronament de la base, a l'inte-

rior, hi havia una obertura en la qual s'adaptava la pica ; tenia una

coizada, era rodona a guisa d'un peu de columna, mesurant una

coizada i mitja; i damunt de l'obertura hi havia també escultures; els

plafons eren quadrats, no rodons. 32 Ara, les quatre rodes eren

dessota els plafons; i els perns de les rodes, estintolats a la base;

cada roda tenia una coizada i mitja d'alcária. 33
1 les rodes eren

fetes a guisa de les rodes d'un carro, llurs eixos, Uandes, rajades,

botons, — tot aixó era fos.
34

1 quant ais angles que eren ais

quatre cantons deis suports, cada un d'ells era d'una mateixa peca

amb el basament. 35
1 al cim de cada suport hi havia un cercle

d'una mitja coizada d'alcária, i al cim del basament, els seus petges

i els seus plafons eren d'una mateixa pe?a amb el basament. 36
1

damunt de les taules d'aquells petges del basament i damunt deis pla-

fons grava querubins, lleons i palmes, segons l'espai, vuit per cada

un, i garlandes a tot l'entorn. 37 Així féu els deu basaments, els

quals tots foren fosos igualment i d'una mateixa mida. 38 Féu déu

piques d'aram; cada pica contenia quaranta bats de quatre colza-

des, cada pica descansava damunt de deu suports. 39
1 posa cinc

26.

—

El bal contenia 38 litres.



I DELS REIS - VII, 40-51 25

d'aquells suports al cantó dret de la Casa, i cinc al cantó esquerre;

i posa la mar al cantó dret de la Casa, a sol ixent, cap a la banda

del migdia. 40 Hiram féu els calders, les pales i les copes.

41
1 Hiram acaba tot el treball que ell féu per al rei Salomó en la

Casa de Jahvé ; les dues columnes i les dues capeones deis capitells,

que eren al cim de les columnes, i els dos entreteixits per a cobrir

les dues capcanes deis capitells que eren al cim de les columnes,
42

i les quatre-centes magranes, pels dos entreteixits, a dos rengles

de magranes per cada entreteixit, per tal de cobrir les dues capeones

de capitells que eren al cim de les columnes, 43
i els deu suports i

les deu piques damunt deis suports; 44
i la mar, i els dotze bous que

eren sota la mar; 45
i els calders, i les pales, i les copes; ara, tots

aquests atuells, que Hiram féu per al rei Salomó per a la Casa de

Jahvé, eren d'aram llis.
46 El rei els féu fondre a la plana del Jordá,

en una térra argilosa, entre Socot i Sartan. 47 Salomó deixá de

pesar tots aquests atuells, per llur grandíssima munió; el pes de

l'aram no fou constatat. 48 Salomó féu així mateix tots els altres

atuells que eren a la Casa de Jahvé ; Faltar d'or, la taula d'or, da-

munt de la qual descansaven els pans de la proposició ;

49
els candelers

d'or pur, cinc a dreta i cinc a esquerra, davant del Santuari, amb les

flors, amb les llánties i les esmocadores d'or ;
50

les griales, els coltells,

les copes, les tasses i els encensers d'or pur, igual que les pollegue-

res de les portes de la Casa interior, qo és, del Sant deis Sants, i per

a les portes de la Casa, qo és, del Temple, eren d'or.

51 Així fou acomplert tot el treball que el rei Salomó féu en la

Casa de Jahvé, i Salomó aporta les coses que David, el seu pare,

havia consagrat, l'argent i l'or i els vasos, i els posa en els tresors

de la Casa de Jahvé.

51, II Par.'v, 1.

51.— Casa de Jahvé. Cal notar que figura de l'Església que Jesucrist, ven-
éis Sants Pares unánimement constaten table rei pacífic, ha edificat.

en el Temple fabricat per Salomó una
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Dedicació del Temple. Trans-

PORT DE l'ArCA EN' EL SaNTUARI

(C. VIII.) 1 Llavors el rei Salomó congrega a vora seu, a Jerusa-

lem, els ancians d'Israel, tots els caps de les tribus, els princeps de

les cases pairáis deis filis d'Israel, per a transportar l'Arca de l'Alianca

de Jahvé, de la ciutat de David, que és Sion. "Tots els homes d'Is-

rael es reuniren vora el rei Salomó per a la festa, al mes d'Etanim,

que és el mes seté. 3 Quan arribaren tots els ancians d'Israel, els

sacerdots prengueren l'Arca, 4
i portaren dalt l'Arca de Jahvé, i el

Tabernacle de la reunió, i els atuells sagrats que eren en el Tabernacle.

Els sacerdots i els Levites els transportaren. 5 El rei Salomó i tota

Passemblea d'Israel que s'havia congregat vora seu, eren amb

ell davant de l'Arca, sacrificant ovelles i bous, en tan gran nombre,

que no podien comptar-se ni calcular-se.

G
I els sacerdots portaren l'Arca de l'Alianca de Jahvé al lloc desti-

nat, al Santuari de la Casa, al Sant deis Sants, sota les ales deis que-

rubins; 7 puix els querubins estenien les ales damuntl'indret de l'Arca,

i cobrien l'Arca i les seves barres part de sota. 8
I les barres eren tal-

ment llargues, que llurs extrems es veien del Santuari estant, per

davant del Santuari, no veient-se, pero, de fora estant; i han estat

allí fins al dia d'avui. 9 No hi havia dins l'Arca més que les dues tau-

les de pedra que Moisés hi havia dipositat a l'Horeb, quan Jahvé

pacta amb els filis d'Israel, després que eixiren de la térra d'Egipte.

10 Ara, s'esdevingué que, després que els sacerdots eixiren del San-

tuari, el núvol omplí la Casa de Jahvé.
11

1 els sacerdots no podien

estar dempeus per exercir llur servei a causa del núvol, perqué la glo-

ria de Jahvé havia omplert la Casa de Jahvé.

1, II Par. v, i. — 9, Ex. xxxiv, 27 ; Hbr. ix, 4.

8.

—

Han estat allí fins al dia d'avtíí. l'autor sagrat reprodueixi aquí un do-

Com que aquest llibre fou escrit des- cument antic. Una altra solució ac-

prés de la ruina de Jerusalem i destruc- ceptable seria que Fautor sagrat hagués

ció del temple salomóme, tal com es escrit aquesta part del Llibre abans

narra a la fi del llibre, és probable que d'aquella catástrofe.
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Discurs de Salomó
12 Llavors digué Salomó:

Jahvé vol habitar en la calitja.

13
Jo t'he bastit una Casa per al teu sojorn,

un indret per reposar-hi eternament.

n Després el rei gira el seu rostre, i beneí tota l'assemblea d'Is-

rael, i tota l'assemblea d'Israel estava dempeus. 15
I digué: Bene'ft

sigui Jahvé, Déu d'Israel, qui amb la seva boca parla a David, el meu

pare, i amb la seva má ha acomplert el que havia declarat, 16 co és:

D'encá que vaig treure fora d'Egipte el meu poblé Israel, jo no

he escollit cap ciutat, d'entremig de totes les tribus d'Israel, per tal

de bastir-hi una Casa on el meu nom habités ; ans he escollit Da^

vid per a establir-lo damunt el meu poblé Israel.
17 Ara, a David,

el meu pare, li abellí de bastir una Casa a Jahvé, Déu d'Israel.

18 Pero Jahvé digué a David, el meu pare : Quant a l'intent que

has tingut de bastir una Casa al meu nom, has fet bé d'haver-lo

concebut; 19 tanmateix, tu no bastirás aquesta Casa; ans el teu fill,

que eixirá deis teus lloms, será qui bastirá aquesta Casa al meu

nom. 20
Jahvé, dones, ha realitzat la paraula que ell havia dit ; i

jo m'he alcat en comptes de David, el meu pare, i m'he assegut

damunt el tron d'Israel, com havia anunciat Jahvé, i he bastit

aquesta Casa al nom de Jahvé, Déu d'Israel.
21

1 aquí he constituí!

un indret per a l'Arca, en la qual hi ha l'Alianca de Jahvé que ell féu

amb els nostres pares, quan els tragué fora de la térra d'Egipte.

Pregaría de Salomó

22 Llavors Salomó es presentá davant l'Altar de Jahvé, a la pre-

séncia de tota l'assemblea d'Israel, i obrí els palmells de les seves

mans al cel,
23

i digué : Oh Jahvé, Déu d'Israel, no hi ha Déu parió

12, II Par. vi, 1. - 17, II Sm. vil, J.

5 - ANTIC TF-STAMLNT IV
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a tu, ni dalt en els cels ni ací baix en la térra; que guardes el teu pacte

i la teva benignitat per ais teus servents que caminen amb tot llur cor,

sota el teu esguard. 24Tu has observat amb el teu servent David,

el meu pare, tot el que li prometeres ; i el que li havies dit amb la

teva boca, ho has acomplert amb la teva má, com així és avui.

25 Ara, oh Jahvé, Déu d'Israel, observa amb el teu servent David, el

meu pare, el que tu li havies promés; co és : I no et mancará mai,

davant meu, un descendent que segui damunt el tron d'Israel, mentre

els teus filis custodiín els camins que menen davant meu, com tu hi

has caminat. 26 Ara, dones, oh Déu d'Israel, acompleixi's, et prego,

la teva paraula, que tu has dit al teu servent David, el meu pare.

27 Pero, ¿será talment veritat que Déu habitará damunt la térra?

Heus ací que els cels, i els cels deis cels, no et poden encloure, quant

menys aquesta Casa que jo he bastit.
28 Tanmateix, oh Jahvé, Déu

meu, para esment en la pregaría del teu servent, i en la seva súplica,

per tal d'escoltar el clam i l'oració que t'adreca avui a la teva fac el teu

servent; 29 a fi que els teus ulls siguin oberts nit i dia, vers aquesta

Casa; vers l'indret del qual tu has dit : El meu nom será aquí; per a

escoltar la pregária que fará el teu servent vers aquest lloc.
30 Es-

colta, dones, la súplica del teu servent, i del teu poblé Israel, quan

pregaran vers aquest indret; escolta'ls del lloc del teu sojorn en

els cels; escolta'ls i perdona'ls. 31 Quan hom pecará contra el seu

proísme, i aquest li exigirá l'aval d'un jurament, i el jurament

haurá pervingut al teu altar, en aquesta Casa; 32 escolta'ls del cel

estant, obra i judica els teus servents, condemnant el culpable, fent-

li recaure damunt la seva testa el mal que ell haurá fet; i justificant

l'innocent per tornar-li segons justicia.
33 Quan el teu poblé Israel

haurá estat derrotat per l'enemic, perqué haurá pecat contra tu, si

després es converteix a tu, i glorifica el teu nom, i et fa preguera i

súplica en aquesta Casa, 34 escolta'l del cel estant i perdona el seu

delicte, del teu poblé Israel, i recondueix-lo al país que donares ais

seus pares. 35 Quan el cel será clos i no plourá, perqué hauran

pecat contra tu, si preguen vers aquest indret i glorifiquen el teu

26, II Sm. v:i, u. — 29, Dt. xn, u
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nom i es decanten de llurs pecats perqué tu els haurás afligits,
36 es-

coltaos del cel estant, i perdona ais teus servents, i al teu poblé Is-

rael, llur pecat, després que tu els haurás mostrat el bon camí, peí

qual hauran de caminar ; i envia la pluja damunt la térra que tu has

donat en heretatge al teu poblé. s7 Quan en el país hi haurá fam,

pesta, rovell, mascaró, llagosta, eruga, quan l'enemic posará setge

al país de llur estatge, en qualsevol plaga o malaltia, 38 escolta

tota oració i tota súplica que fará qualsevol persona, tot el teu

poblé Israel, quan cadascun d'ells, reconeixent la plaga del seu cor

haurá obert els palmells de les seves mans vers aquesta Casa: 39 tu

escolta del cel, que és estatge del teu sojorn, i perdona i obra i

dóna a cadascú segons la seva captinen^a, com tu haurás conegut

el seu cor, perqué tu sol coneixes el cor de tots els filis deis honres,

40 per tal que et temin tot el temps que viuran damunt la hq de la

térra que tu donares ais nostres pares.

41
1 fins l'estranger, que no será del teu poblé Israel, i haurá vingut

de térra llunyedana, per raó del teu nom; 42 perqué oirán a parlar

del teu gran nom i de la teva má puixant i del teu brac. estés; quan,

dones, un tal vingués per pregar en aquesta Casa, 43 tu escolta'l del

cel estant, estatge del teu sojorn, i obra segons tot alió per qué

t'haurá invocat l'estranger, a fi que tots els pobles de la térra cone-

guin el teu nom i et temin, com el teu poblé Israel, i perqué

coneguin que el teu nom és anomenat damunt aquesta Casa que jo

he bastit.

44Quan el teu poblé haurá sortit en guerra contra els seus enemics

peí camí peí qual l'haurás enviat, i suplicará Jahvé envers la ciutat

que tu t'has triat i envers la Casa que jo he bastit al teu nom,
45 escolta del cel estant la seva pregaría i la seva súplica i fes-li jus-

ticia.

46 Quan pecaran contra tu, perqué no hi ha home que no pequi,

i quan tu t'haurás irritat contra ells, i els lliurarás a la mercé deis

enemics, i llur conqueridor els menará captius a la térra de l'enemic,

llunyana o propera; 47
si de cor es penedeixen en el país que els

46, II Par. ti, 36 ; Ecl. vn, ai ; I lo. 1, 8.
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prengué captius, si es converteixen i et supliquen en el país de llurs

conqueridors, dient: Hem pecat i hem comes iniquitat, sora culpa-

bles; 48
si tornen a tu de tot llur cor i amb tota llur ánima, en

el pais de llurs enemics, que els hauran menats en captiveri, si et

preguen, girats envers el país que tu donares a llurs pares, vers la

ciutat que tu t'has triat, vers la Casa que jo he bastit al teu nom

;

49 escolta des del cel, estatge del teu sojorn, llur pregaría i llur

súplica, i fes-Ios justicia; 50
i perdona al teu poblé el que haurá pecat

contra tu ; i les iniquitats amb qué haurá prevaricat contra tu ; i

inspirarás compassió ais seus conqueridors per tal que es condolguin

d'ells;
51 car ells són el teu poblé, i el teu heretatge, que tu tragueres

de l'Egipte d'enmig del forn de ferro ;
52 siguin els teus ulls oberts

a la pregária del teu servent, i a la súplica del teu poblé Israel, per

escoltar-los en tot el que t'invocaran; 53 perqué tu te'ls segregares

per heretatge teu d'entre tots els pobles de la térra, així com parlares

peí teu servent Moisés, quan tragueres de l'Egipte els nostres pares,

oh Senyor Déu.

Salomó beneeix Israel

64 Ara, quan Salomó hagué finit de recitar tota aquesta pregária

i tota aquesta súplica a Jahvé, s'alcá de davant l'altar de Jahvé, on

havia estat de genollons, amb els palmells de les mans oberts vers

els cels ;
55

i dempeus beneí tota Passemblea d'Israel, en alta veu, dient:

56 Beneít sigui Jahvé, el qual ha donat repós al seu poblé Israel,

segons tot el que ell havia dit; i no ha caigut a térra ni una de les

bones paraules que ell havia pronunciat per Moisés, el seu servent.

57
Jahvé, Déu nostre, sigui amb nosaltres, com ha estat amb els

nostres pares; que no ens abandoni i que no ens deixi; 58 ans inclini

els nostres cors envers ell, per tal que caminem en tots els seus co-

mandaments i els seus estatuts i les seves liéis que ordená ais nostres

pares. 59
1 aqüestes paraules amb qué jo he suplicat a la fac de

Jahvé, siguin prop de Jahvé, nostre Déu, nit i dia; per tal que ell

mantingui el dret del seu servent i del seu poblé Israel, segons
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calgui dia per dia; 60
i així tots els pobles de la térra sápiguen que

Jahvé és Déu, i que no n'hi ha d'altre.
61 Sigui el vostre cor tot

sencer per a Jahvé, Déu nostre, per tal de caminar segons les seves

liéis i observar els seus comandaments, com ha fet avui.

Els sacrificis 1 la festa de la dedicació

62 Llavors el rei, i tot Israel amb ell, oferiren sacrificis a la fac de

Jahvé. 63 Salomó immolá vint-i-dos mil bous, i cent vint mil ovelles,

peí sacrifici pacífic que oferí a Jahvé.
64 En aquell dia, el rei consa-

gra el centre del pati que és davant de la Casa del Senyor
;
puix que

oferí allí holocaustos i ofrenes i la greixor deis sacrificis pacífics

;

perqué Faltar d'aram que és davant de Jahvé era massa petit, per

contenir els holocaustos i ofrenes, i greixos deis sacrificis pacífics.

65 En aquella avinentesa, celebra Salomó la festa, i tot Israel amb

ell, gran gernació, que vingué de l'entrada d'Emat fins al Torrent

d'Egipte, davant Jahvé, Déu nostre, durant set dies, i set més, o sia

catorze dies.
fi6 El vuité dia acomiadá el poblé; i aquest beneí el rei,

i se'n tornaren a llurs cases, joiosos i amb cor contení, a causa de

tots els beneficis que Jahvé havia fet a David, el seu servent, i a Is-

rael, el seu poblé.

UNA SEGONA VISIÓ

Perspectives de l'esdevenidor

(C. IX.) 1
l s'esdevingué, després que Salomó hagué terminat de

construir la Casa de Jahvé i el palau reial, tot el que li plagué i

talentejá de fer,
2 que Jahvé se li aparegué novament, com se li havia

aparegut a Gabaon. 3
1 lí digué : Jo he escoltat la teva pregaría i la

teva súplica, que has pronunciat davant meu : jo he santificat aquesta

Casa que tu has bastit per establir-hi el meu nom perpetualment ; i

2, Sup. 111, 5 ; II Par. vil, 12.
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els meus ulls i el meu cor serán allí tothora. 4
I tu, si camines a la

meva presencia, com ha caminat David, el teu pare, amb integritat de

cor i amb sinceritat, posant en práctica tot el que jo t'he comandat;

si observes les meves liéis i els meus preceptes, 5
jo consolidaré

el tron del teu reialme damunt Israel, per sempre, com ho he

promés a David, el teu pare, dient : Mai no et mancará qui segui

damunt el tron d'Israel. 6 Pero si vosaltres i els vostres filis us

decanteu de mi, i no observeu els meus comandaments i els meus

preceptes, que jo us he proposat, i si aneu i serviu altres déus

i els adoreu, 7 jo exterminaré Israel de damunt la fac. de la térra

que jo li he donat, i la Casa que jo he consagrat al meu nom,

la llancaré de davant meu, i Israel será fitó de proverbi i de riota

entre tots els pobles; 8
i aquesta Casa será excelsa: tothom que

passará prop d'ella s'esbalairá, i xiulará, i dirá: ¿Per qué Jahvé ha

tractat així aquest país? 9
I hom respondrá: Perqué han aban-

donat Jahvé, llur Déu, que tragué llurs pares de l'Egipte, i s'han

aferrat a d'altres déus, i els han adorats, i els han servits; per aixó

Jahvé ha fet venir damunt d'ells aquest mal.

Les viles donades a Hiram

10 Ara, al cap de vint anys, en els quals Salomó bastí les dues ca-

ses, la Casa de Jahvé i la casa reial,
11 Hiram, rei de Tir, havent

ofert a Salomó lleny de cedre i d'avet, i or, tant que li plagués, el

rei Salomó doná a Hiram vint ciutats en el país de Galilea. 12 Hiram

eixí de Tir per veure les viles que li doná Salomó, i no li plagueren.

13
1 digué : ¿ Quines ciutats són aqüestes que m'has donat, oh germá

meu? I les anomená país de Cabul, com es diu fins al dia d'avui.

14
1 Hiram havia enviat a Salomó cent vint talents d'or.

5, II Sm. vil, 12-16. — 8, Dt. xxix, 14 ; Ir. xxii, 8. — 10, II Par. vm, I.

14.

—

Cent vint talents d'or, equiva- len: a uns 19 milions de pessetes.
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Les obres salomóniques

15Ara, aixó és el pertocant a la lleva d'obrers que féu Salomó

per tal de bastir la Casa de Jahvé i la propia casa, Mello, i la mura-

lla de Jerusalem, Heser, Maggeddo i Gazer. 16 Faraó, rei d'Egipte,

havia pujat, i s'havia apoderat de Gazer, i l'havia incendiada i havia

occit els Cananeus que habitaven la ciutat, i l'havia donada en dot

a la seva filia, muller de Salomó. 17
1 Salomó reconstruí Gazer,

Bet-Horon el de baix, 18 Baalat i Tadmor en el país del desert,

19 totes les viles de proveíments que pertanyien a Salomó, les viles

deis carros, i deis genets, i tot el que abellí a Salomó d'edificar a

ferusalem i al Liban i en tota la contrada de la seva senyoria.

20 De tota la gentromasa deis Amorreus, deis Heteus, deis Fereseus,

deis Heveus, i deis Jebuseus — no pertanyents ais filis d'Israel —
21 sobrevivents en el país, els quals no havien pogut ésser votats pels

filis d'Israel a l'anatema, — Salomó els lleva per ais treballs servils.

Aixó fins el dia d'avui. 22 Pero deis d'Israel no n'emprá cap com

a esclau; ans ells eren els homes de guerra, els seus ministres, els

seus princeps, els seus oficiáis, els comandants deis seus carros,

i cavallers.
23 Els caps de les comissaries que dirigien els treballs de

Salomó eren cinc-cents cinquanta, encarregats de vigilar la gent

ocupada en els treballs.

24 Quan la filia del Faraó puja de la ciutat de David al seu palau

que li havia bastit Salomó, llavors aquest edifica Mello.

25 Salomó oferia tres vegades a l'any holocaustos i sacrificis pacífics

damunt Faltar que ell havia bastit a Jahvé, i cremava perfums

24, II Par. vm, 1 1.

15. — Heser, Maggeddo, Ga\er. He- grans batalles decisives per al destí de

ser, antiga ciutat cananea ais peus de la Palestina. Ga\er, a la dreta del camí

l'Hermon, que dominava la frontera que va de Jafa a Jerusalem, servia per a

palestinenca vers la Siria i era un punt assegurarl'accés de Jerusalem a la mar i

avangat encarat a Damasc. Maggeddo, teñir els filisteus subjectes. — Fortificáis

entre el Tabor i el Mediterrani, domi- aquests tres punts estratégics, Salomó
nava els camins comerciáis de la plana exercia fácilment una vigiláncia i control

d'Esdrelon, en la qual es lliuraren les en totes les grans rutes de la Palestina.
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damunt el que era posat davant Jahvé. Així ell conduí a terme

la Casa.

La flota de Salomó

26 El rei Salomó construí una flota a Asiongaber, que és prop

d'Ailat, a les voreres de la mar Roja, en el país d'Edom. 27
1 Hiram

envía sobre els vaixells, amb els súbdits de Salomó, els seus propis

súbdits mariners, sabedors de la mar. 28
1 pervingueren a Ofir, i pren-

gueren quatre-cents vint talents d'or, que dugueren al rei Salomó.

Visita de la reina de Sabá

(C. X.) 1 La reina de Sabá, havent sentit l'anomenada de Salo-

mó en el nom de Jahvé, vingué per a experimentar-lo amb enig-

mes ;
2

i entra a Jerusalem amb un nombrosíssim seguid, amb

camells carregats d'aromes, amb gran quantitat d'or i de pedrés pre-

cioses, i es presenta a Salomó, i li parla de tot el que tenía intent

de dir-li.
3
I Salomó respongué a totes les propostes i no hi hagué

per al rei proposta amagada que no sabés replicar-li.
4 En veure la

reina de Sabá tota la saviesa de Salomó, i la casa que ell havia bas-

tit,
5

i les menges de la seva taula, i els compartiments deis seus

servents, i l'ordre de servei deis seus oficiáis, i llurs vestimentes, i

els seus copers, i l'escala per on pujava a la Casa de Jahvé, res-

ta tota esbalaída. 6
I digué al rei: Veritat era alió que havia sen-

1, II Par. ix, 1 ; Mt. XII, 42 . Le. xi, 31.

26.

—

Asiongaber, es troba en el golf

elanitic.

28. — A Ofir. La identificado d'a-

quest indret ha estat objecte d'un gran

nombre de controvérsies. L'Arabia me-
ridional, d'entre els molts altres punts

que hom assenyala, semblaría el més
probable, per rao d'ésser la regió pro-

verbial de l'or i el comerc, pero par-

ticularment perqué en la taula etno-

gráfica del Génesi (X, 29) és anome-
nat Ofir entre els filis de Jectans, que

habitaven l'indret més meridional de

l'Arábia.

i.

—

La reina de Sabá. El seu reial-

me hauria de cerca r-se en l'Alta Etio-

pia o en l'Arábia Félix. El nom de la

reina no ens ha estat transmés, pero

Jesucrist fa una lloanca de la soHicitud

amb qué ella va apressar-se a sentir la

saviesa de Salomó, en contraposició de

la negligencia deis jueus, els quals no
paraven esment en la paraula del Fill

de Déu. (Cf. Mt. XII, 42.)
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tit en el meu país, pertocant ais teus fets i a la teva saviesa. 7 Pero

jo no creía els rumors, fins que he vingut i els meus ulls ho han

vist, i vet aquí que no me n'havia estat revelada ni la meitat; tu so-

brepasses en saviesa, i en exceHéncia, la fama que jo havia sentit.

8 Benaurats els teus homes, benaurats els teus servents que són

contínuament davant teu, que escolten la teva saviesa. 9 Benei't

siguí Jahvé, el teu Déu, que s'ha complagut en tu, per pla^ar-te da-

munt el tron d'Israel, a causa de l'amor de Jahvé per Israel, a per-

petuítat, i t'ha constitu'it reí, per tal de fer raó i justicia.

10 Després dona al rei cent vint talents d'or, i gran quantitat d'a-

romes, i de pedrés precioses. Mai més no vingueren tants aromes,

en tanta quantitat, com la reina de Sabá en dona al rei Salomó.

RlQJJESES DE SALOMÓ

11 La flota d'Hiram, que portava or d'Ofir, porta també d'Ofir

fusta de sándal i pedrés precioses en gran quantitat; 12
i el rei féu amb

aquella fusta de sándal baranes en la Casa de Jahvé, i en la casa

reial, arpes i lires per ais cantaires. I d'aquesta fusta de sándal no

en vingué mai més, ni se'n veié mai més fins al día d'avui.

13 El rei Salomó doná a la reina de Sabá tot el que aquesta

li demaná, ultra tot el que li afegí, segons la puixanca del rei

Salomó. Després se'n torná i aná vers el seu país, ella i els seus

servents.

14 Ara, el pes de l'or que pervenia a Salomó cada any era de sis-

cents seixanta-sis talents d'or, 15 ultra el que rebia deis marxants

i negociants, i de tots els reis de 1'Arabia, i deis governadors del

país. 16 Per aixó el rei Salomó féu fer dos-cents escuts d'or batut,

emprant sis-cents sicles d'or; 17
i tres-cents escuts d'or batut, em-

prant en cada un d'ells tres mines d'or. I el rei els posa en la

casa de la Boscúria del Liban. 18 El rei féu un gran tron de vori,

li, II Par. ix, 10.

14.

—

Sis-cents seixanta-sis talents d'or, vora 88 milions de pessetes.
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cobrint-lo d'or fi.
19 Aquell tron tenia sis grades, i el cim del tron

era arrodonit de part darrera ; hi havia bracos a cada costat del se-

tial, i dos lleons prop deis bracos. 20 Hi bavia també dotze lleons,

allí, damunt les sis grades i banda per banda. Hom no féu jamai

res de semblant en cap reialme.

21 Tots el veires amb qué bevia Salomó eren d'or; i així mateix

tota la vaixella de la casa de la Boscúria del Liban era d'or fi; res

d'argent, que no era en cap estima al temps de Salomó. 22 Per

tal com el rei tenia a la mar vaixells de Tarsis ensems amb els vai-

xells d'Hiram. Una volta cada tres anys venien els vaixells de Tar-

sis, portant or i argent, vori, mones i pagons.

23 Així el rei Salomó fou en riqueses i saviesa el més gran de tots

els reis de la térra. 24
1 tothom cercava de veure Salomó per a sen-

tir la seva saviesa, que Déu havia posat en el seu cor.
25

1 cadascú

li portava cada any el seu present, atuells d'argent i atuells d'or i

vestiments i armes i aromes i cavalls i muís. 26 Salomó aplegá

carros i cavallers, i tingué mil quatre-cents carros, i dotze mil ca-

vallers, que placa en les viles on eren fixats els seus carros, i prop

del rei, a Jerusalem. 27 El rei féu abundar l'argent a Jerusalem com

les pedrés; i els cedres com els sicomors que són a la plana. 28 Els

cavalls que tenia Salomó li eren menats de l'Egipte, i un cercle de

mercaders del rei anava a vendre'ls a un preu convingut. 29 Dues

parelles de cavalls pujava i sortia de l'Egipte per sis-cents sicles d'ar-

gent i cada cavall per cent cinquanta. Així, per llur mitjanceria, en

sortien per a tots els reis deis Heteus i pels reis de la Siria.

Les dones estrangeres i la idolatría de Salomó

(C. XI.) 1 El rei Salomó ama, ultra la filia de Faraó,moltes dones

estrangeres, moabites, amonites, idumees, sidónies ihetees; 2 d'entre

26, II Par. t, 14. — 1, Dt. xvn, 17; Ecli. xlvii, 21. — 2, Ex. xxxiv, 16.

22.— Vaixells de Tarsis, <;o és, grans contrades veínes al Guadalquivir, on
naus, com aquelles que feien el viatge existien mines d'or i especialment d'ar-

de Tarsis. gent (Plin. Hist. Nat. III, Vide

Tarsis probablementcorrespon

a

Tar- Estudis Franciscans, vol. 43, 1951,

tessus, en l'Espanya meridional, en les p. m-150).
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les nacions, de les quals havia dit Jahvé ais filis d'Israel : No entreu

en elles, ni elles entrin en vosaltres; certament girarien el vostre cor

darrera llurs déus. Dones a elles s'adherí Salomó en els seus amors.

3 Tingué set-centes dones principesses, i tres-centes concubines; i

les seves dones desviaren el seu cor. 4 En temps de la vellesa de

Salomó, les seves dones desviaren el seu cor darrera d'altres déus ; i

el seu cor no fou tot sencer per a Jahvé com (ho havia) estat el cor

de David el seu pare. 6 Salomó ana darrera d'Astarté, deessa deis si-

donis, i darrera de Melcom, l'abominació deis amonites. 6 Així Sa-

lomó féu el mal ais ulls de Jahvé ; i no seguí plenament Jahvé, com

(havia fet) David, el seu pare. 7 Llavors bastí Salomó, damunt la

muntanya que és en fac de Jerusalem, un cimadal a Camos, l'abo-

minació de Moab, i a Moloc, l'abominació deis filis d'Ammon. 8 Féu

el mateix per a totes les seves dones estrangeres, que cremaven per-

fums i oferien sacrificis a llurs déus.

9 Per aixó Jahvé s'a'frá contra Salomó, perqué havia desviat el seu

cor de Jahvé, Déu d'Israel, que se li havia aparegut dos cops; 10
i li

havia prohibit, pertocant a aixó, d'anar darrera de déus estrangers

;

peró ell no observa el que li havia comandat Jahvé.
11

1 Jahvé digué a

Salomó : Puix que t'has comportat així, i no has observat el meu

pacte, i els meus estatuís, que jo t'havia imposat, jo arrencaré abso-

lutament el reialme de damunt teu, i el donaré al teu servent. 12 Ara,

per amor de David, el teu pare, no faré aixó en elsteus dies; jo l'es-

quincaré d'entre les mans del teu fill.
13 Amb tot, no esquincaré tot

el reialme, en donaré una tribu al teu fill, per amor de David, el meu

servent, i per amor de Jerusalem, que m'he triat.

Els enemics de Salomó

14
1 suscita Jahvé a Salomó un adversari, Adad l'idumeu, de la

nissaga reial d'Edom. 15 Quan David era a Edom, on Joab, cap de

9, Sup. ix, 2. — 12, Inf. xii, 15. — 15, II Sm. vm, 14.

1 3.— Una tribu. En realitatforen dues, tingué poc territori i restá absorbida
a saber: Judá i Benjamí, peró aquesta per la importáncia de la primera.
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l'exércit, havent pujat per a enterrar els morts,matá tots els máseles

a Edom, l6 (Joab hi resta sis mesos amb tot Israel, fins que hagué

exterminat tots els máseles d'Edom) ;
17 Adad se'n fugí amb alguns

idumeus, d'entre els súbdits del seu pare, per a internar-se en l'Egip-

te ; Adad era encara un joven^á. 18 Havent partit de Madian, anaren a

Faran, i prengueren amb ells homes de Faran, i arribaren a Egipte

prop de Faraó, rei d'Egipte, qui lliurá a Adad una casa, proveí a la seva

subsistencia, i li dona térra.
19 Adad vingué molt en gracia ais ulls

de Faraó, i aquest li dona per muller la germana de la seva dona, la

germana de la reina de Tafnes. 20 La germana de Tafnes li parí un

fill, Genubat, que Tafnes cria en la casa de Faraó; Genubat habita en

la casa de Faraó, enmig deis filis de Faraó. 21 Quan Adad a Egipte

sentí que David jeia amb els seus pares i que Joab, cap de l'exér-

cit, havia mort, digué a Faraó : Dóna'm llicéncia perqué vagi a la

meva patria.
22

1 Faraó li digué : ¿Qué et manca vorameu, perqué

desitgis d'anar-te'n al teu país? Res, pero deixa'm partir, t'ho prego.

23 Déu suscita un altre enemic a Salomó : Razón, fill d'Eliada, que

s'havia enfugit de ca son amo, Hadarezer, rei de Soba. 24 Havia aple-

gat gent al seu entorn, i era cap d'un escamot, quan David atuí

els sirienes. Després ell i els seus anaren a Damasc i s'hi establiren;

i el feren rei a Damasc. 25
1 fou un adversan d'Israel durant tota la

vida de Salomó, ultra el mal que li feia Adad; i avorrí Israel. Regná

sobre la Siria.

26 També Jeroboam, fill de Nabat, Efrateu de Sareda, servent de

Salomó, el nom de la mare del qual era Sarva, vídua, alca la má

contra el rei.
27 Vet aquí la causa de la seva rebellió contra el rei:

Salomó bastía Mello, i clo'ía l'esvoranc de la ciutat de David, el seu

26, II Par. xiii, 6.

25.— Ultra el mal que li feia Adad. que sona així: «Tal és el mal que féu

Israel era objecte d'odi tant per part de Adar (Adad); fou irritat contra Israel i

Razón com dAdad. regná a Edom.»
/ avorri, tant pot referir-se a Razón 26.— Efrateu. Qo és, de la tribu

com a Adad. d'Efrai'm.

Regná sobre la Siria. L'hebreu és «a Sareda és identificada amb Sartau, o

Razón». Aquí el text está corromput i bé amb Surda, a 4 km. de Betel entre

és difícil de restablir. Els crítics en els confins d'Efrai'm i de Benjamf.

general prefereixen la lectura deis LXX A!(á la má. £0 és, es rebeHá.
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pare. 28 Aquest Joroboam era prohom i valent; Salomó, veient com

aquest jove era amatent al treball, l'establí inspector de tots els tre-

balladors de la casa de Josep.
29 En aquell temps, havent sortit

Jeroboam de Jerusalem, el trobá peí camí el profeta Ahias de Silo,

revestit d'un mantell nou; eren tots dos sois en el camp. 30 Ahias,

prenent el mantell nou de damunt seu, l'esquincá en dotze peces.

31
1 digué a Jeroboam: Pren-te'n deu peces: perqué Jahvé, Déu

d'Israel, ha dit així : Vet aquí que jo esquinco el reialme d'entre les

mans de Salomó, i te'n donaré deu tribus.
32 A ell una sola tribu li

bastará, per amor de David, el seu pare, i per amor de Jerusalem,

la ciutat que m'he triat d'entre les tribus d'Israel; 33 perqué m'han

abandonat i han adorat Astarté, deessa deis sidonis, i Camos, déu

de Moab, i Melcom, déu d'Ammon, i perqué no han caminat en

els meus camins, per tal de practicar el que és plaent ais meus ulls,

els meus preceptes i les meves liéis, com féu David, pare de Salomó.
34 Pero jo no trauré de les seves mans res de tot el reialme; ans

el mantindré príncep tot el temps de la seva vida, per amor de

David, el seu pare, que jo he escollit, i que ha observat els meus

comandaments i les meves liéis.
35 Prendré el reialme de les mans

del seu fill, i te'n donaré deu tribus.
36

1 al seu fill en donaré una

tribu, a fi que resti perpetualment un llumener a David, el meu

servent, davant meu a Jerusalem, la ciutat que m'he triat per a

posar-hi el meu nom. 37
Jo, dones, et prendré, i tu regnarás en tot

el que desitj ara la teva ánima, i serás rei a Israel.
38

1 s'esdevindrá

que, si tu obeeixes a tot el que jo et comandaré, i camines en els

meus camins, i fas el que és plaent ais meus ulls, observant els meus

preceptes i els meus comandaments, com ha fet David, el meu

servent, jo seré amb tu, i et bastiré una casa duradora, com l'havia

bastida a David, i et donaré Israel.
39

1 jo afligiré la posteritat de

David per aixó, pero no perpetualment. 40 Salomó cercá de fer

29, II Par. x, 1 j

28.

—

La casa de Josep. és la tribu 36.— Un llumener a David. El llu-

d'Efrai'm, ala qual pertanyia Jeroboam, mener és símbol de la vida (Prov. XX,
incloent-hi tal volta la tribu de Ma- 20), i així de la perennitat d'una famí-

nassés. lia (XV, 4; II Sam. XXI, 17).
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morir Jeroboam : per aixó ell s'aixecá i se'n fugí a l'Egipte, vora de

Sesac, rei d'Egipte; i sojorná a l'Egipte fins a la mort de Salomó.

L'epíleg

"Quant al restant de les gestes de Salomó i tot el que féu, i la

seva saviesa, ¿aixó no está tot escrit en el llibre deis Actes de Salomó?
42 El temps que Salomó regná a Jerusalem, damunt tot Israel, fou

de quaranta anys. 43
1 Salomó s'adormí amb els seus pares, i fou

sepultat en la ciutat de David, el seu pare ; i Roboam, el seu fill,

regná en lloc d'ell.

40. —Sevac, és el Sesonquis de Ma-
neton i el Xeixenc o Xeixonc deis rao-

numents egipcians (vers 95 2-5 30 a. C),
fundador de la XXII dinastía.

41.—Llibre deis Actes. Aquest llibre

a qué fará aHusió l'autor sagrat al final

de la historia de tots els reis era proba-

blement una mena de diari o d'annals,

en qué s'anotaven els esdeveniments

més remarcables del reialme de Salo-

mó, com era costum entre els assiris i

perses (Est. VI, 1 ; I Esr. VI, 2-3).



II. EL CISMA DE LES DEU TRIBUS

HISTÓRIA SINCRÓNICA DELS DOS REIALMES DE

JUDÁ I D'ISRAEL FINS A LA DESTRUCCIÓ
DEL REIALME D'ISRAEL

(XII, i - II Reg. XVII)

La revolta de les deü tribus

(C, XII.) 1 Roboam se n'aná a Siquem; car tot Israel havia vin-

gut a Siquem per a constituir-lo rei.
2 Jeroboam, fill de Nabat, quan

tingué esment d'aixó de l'Egipte estant, on havia fugit de la fac, del

rei Salomó, restava encara a l'Egipte ;
3 pero hom l'enviá a cercar. I

Jeroboam i tota l'assemblea d'Israel vingueren i parlaren a Roboam,

dient: 4 El teu pare afeixugá el nostre jou; tu ara alleugereix-nos de

la dura servitud del teu pare, i del jou feixuc que ens posa al damunt,

i et servirem. 5
I els digué : Aneu-vos-en i torneu cap a mi d'ací a

tres dies. I el poblé se n'aná.

6 El rei Roboam s'aconsellá amb els ancians que havien estat mi-

nistres del rei Salomó, el seu pare, mentre era en vida ; dient : ¿ Qué
m'aconselleu de respondre a aquest poblé? 7 Iaquests li parlaren

dient: Siet mostres avui clement envers aquest poblé, i el socorres i li

dones bona resposta, el tindrás perpetualment sotmés. 8 Pero Roboam

deixá el consell que li havien donat els ancians i s'aconsellá amb els

1, II Par. x, i.
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jovencells que havien estat criats amb ell i eren els seus ministres.

D
I els digué: ¿Qué m'aconselleu de respondre a aquest poblé, que

m'ha dit aquests mots : Alleugereix-nos el jou que el teu pare

ha posat damunt nostre? 10 Els jovencells que havien estat criats amb

ell li digueren : Respon així a aquest poblé que t'ha parlat, dient : El

teu pare ens ha posat al damunt un jou feixuc, pero tu alleugereix-

nos-el ; i respon-los així : El meu menovell és més gros que els

lloms del meu pare. 11 Dones bé, el meu pare us carregá un jou fei-

xuc, pero jo us el faré més pesat; el meu pare us ha punit amb

fuets, pero jo us puniré amb escorpins. 12 Jeroboam i tot el poblé

vingueren a Roboam el tere dia, segons havia dit el rei : Torneu a

mi dintre tres dies.
13 El rei respongué asprament al poblé, i deixá

el consell que li havien donat els ancians; u
i parla al poblé segons

el consell deis jovencells, dient : El meu pare us ha posat al damunt

un jou feixuc, pero jo us el faré més feixuc encara ; el meu pare

us ha punit amb fuets, pero jo us puniré amb escorpins. 15 Elrei,

dones, no escolta el poblé, perqué era cosa dirigida de Jahvé, per tal

que s'acomplís la paraula que Jahvé havia pronunciat, per Ahias de

Silo, a Jeroboam, fill de Nabat.

16 Veient tot Israel que el rei no l'escoltava, el poblé respongué

al rei, dient

:

¿Quina part hem de teñir amb David?

Ni cap mena d'heretatge tenim amb el fill d'Isaí

!

A les teves tendes, oh Israel

!

Ara mira per casa teva, oh David

!

I Israel se n'aná a les seves tendes.

17 Pero quant ais filis d'Israel que habitaven en les ciutats de

Judá, Roboam regná damunt d'ells.
18

1 el rei Roboam enviá Adu-

ram, que era comissionat deis tributs, pero tot Israel Tapedregá, i el

deixá mort. I el rei Roboam puja prestament en un carro, per fugir

15, Sup. xi, 31.

11.

—

Escorpins. Fuets amb puntes metáfora proverbial per a insinuar que

metáLliques, que esqueixaven les carns. les cárregues de Roboam serán més
Es tracta aquí com en el v. 10 d'una greus que les de Salomó.
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cap a Jerusalem. 19 Així Israel es desféu de la casa de David fins al

día d'avui.

20 Havent sabut tot Israel que Jeroboam havia tornat d'Egipte,

l'enviaren a cridar en Passemblea, i el constituiren rei sobre tot Is-

rael; cap tribu no seguí la casa de David, llevat la de Judá.

21 Tornat a Jerusalem, Roboam aplegá tota la casa de Judá, i la

tribu de Benjamí, cent vuitanta mil guerrers triats, per tal que ba-

tallessin contra la casa d'Israel, a fi de reduir el reialme a Roboam,

fill de Salomó. 22 Pero fou adrecada la paraula de Déu a Semeias,

home de Déu, en aquests termes: - 3 Digues a Roboam, fill de Sa-

lomó, rei de Judá, i a tota la casa de Judá, i de Benjamí, i al restant

del poblé, d'aquesta faisó :

21Així ha parlat Jahvé : No pugeu i no

combateu amb els filis d'Israel, els vostres germans ; torneu-vos-en

cadascun a casa vostra; perqué aquesta cosa de mi procedeix. I

aquests obei'ren la paraula de Jahvé ; i se'n tornaren enrera, segons

la paraula de Jahvé.

Jeroboam I, reí d'Israel, organitza un

CISMA RELIGIÓS AMB FINALITATS POUTIQUES

25 Jeroboam bastí Siquem, en la muntanya d'Efraim, i hi va so-

jornar, i eixint d'allí, bastí Fanuel.

26
1 Jeroboam digué en el seu cor : Ara el reialme podría tornar a

la casa de David. 27 Si aquest poblé puja per a fer sacrificis en la

Casa de Jahvé, a Jerusalem, el cor d'aquest poblé es girará vers llur

senyor, Roboam, rei de Judá.
28 D'on fou que el rei s'aconsellá, i féu

fer dos vedells d'or, i digué al poblé : Massa temps heu pujat a Je-

rusalem; vet aquí, oh Israel, el teus déus,que t'han tret de l'Egipte.

2!)
I en posá un a Betel, i un altre a Dan. 30

1 aixó fou esca de pecat,

i el poblé anava a Dan, a adorar el vedell. 31 Féu també una casa

22, II P»r. xi, 2. — 28, Tob. i, i j; Ex. xxxn, 8.

28.

—

Vedells d'or. Els dos vedells, en Jahvé fort i poderos. No cal dir que
la intenció de Jeroboam i deis primers semblant captinen^a era contrária a la

adoradors, no devien ésser própiament Llei mosaica (cf. Ex. XX, 4; XXXV,
idols, sinó representacions sensibles de 17), i produi tot seguit la idolatria.

4 - A N TIC TBSTA.HENT IV
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de cimadals i féu sacerdots d'entre el poblé, que no eren deis filis

de Leví. 32 Jeroboam ordena també una festa al dia quinze del mes

vuité, semblant a la festa que era a Judá, i sacrificava sobre un

altar. Així féu a Betel, a fi que hom sacrifiqués ais vedells que ell

havia fet ; i constituí a Betel sacerdots deis cimadals que ell havia

creat.

Maledicció de l'altar de Betel

33 El dia quinze del mes vuité, el mes que s'havia escollit al seu

albir per a instituir una festa per ais filis d'Israel, ell puja a l'altar

que havia erigit a Betel ; i puja a l'altar per a posar el foc.

(C. XIII.) 1 Vet aquí un home de Déu que ve de Judá a Betel

amb paraula de Jahvé, quan Jeroboam estava dempeus a l'altar per

cremar perfums. 2
I crida contra l'altar, per paraula de Jahvé, i di-

gné : Altar ! altar ! Així ha parlat Jahvé : Vet aquí que naixerá un

fill a la casa de David, anomenat Josias, el qual sacrificará damunt

teu els sacerdots deis cimadals que cremen perfums damunt teu; i

ossos d'homes cremaran damunt teu. 3
I aquell mateix dia doná un

senyal, dient : Aquest és el senyal, que el Senyor ha parlat : Vet

aquí, l'altar es rendirá, i la cendra que és al damunt será escampada.
4 Quan el reí Jeroboam hagué sentit la paraula de l'home de Déu,

que havia vociferat contra l'altar de Betel, Jeroboam estengué la má

part damunt l'altar, dient: Preneu-lo ! Pero la má que havia estés

contra el profeta se li assecá, i no pogué enretirar-la vers ell mateix.

5 L'altar es fendí talment, i la cendra s'escampá de part damunt

l'altar, segons el senyal que l'home de Déu havia donat per a la pa-

raula de Jahvé. 6
I el rei parlá així a l'home de Déu: Suplica al teu

Déu, et prego, i fes oració per a mi, a fi que la má em sigui tornada.

I l'home de Déu aplacá Jahvé i la má del rei es reféu i esdevingué

com abans. 7
I el rei digué a l'home de Déu: Vina al meu palau, i

31, II Par. xi, 15. — 2, II Rg. xxni, 16.

2. — Ossos d'homes cremaran. Els podia contaminar més un altar i fer-lo

ossos humans eren legalment impurs incapag peí cuite,

(cf. Nm. XIX, 16). Res com aixó no
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reconforta't i et faré un present. 8 L'home de Déu respongué al rei:

Baldament em donessis la meitat del teu palau, jo no vindria amb tu,

i no menjaria pa ni beuria aigua en aquest indret. 9 Perqué així

m'ha estat comandat per la paraula de Jahvé, dient : No mengis pa,

ni beguis aigua i no tornis peí camí que hi hagis anat. 10 Així,

dones, se n'aná per un altre camí, i no torna pas peí mateix camí,

peí qual havia vingut a Betel.

CÁSTIG AL PROFETA DESOBEDIENT

11 Ara, a Betel habitava un profeta anciá, els filis del qual vingue-

ren i li contaren totes les obres que l'home de Déu havia fet en

aquell dia a Betel, les paraules que havia dit al rei.
12

1 els digué llur

pare : ¿Per quin camí se n'ha anat? I els seus filis havien vist el camí,

peí qual se n'havia anat l'home de Déu, que havia vingut de Judá.

13
1 digué ais seus filis: Selleu-me l'ase. I li sellaren Tase; i cavaleá

damunt. 14
1 corregué rera l'home de Déu, i el trobá assegut sota

una alzina, i li digué : ¿ Ets tu l'home de Déu que ha vingut de

Judá? I ell digué: Sí, ho sóc. 15
1 ell digué: Vina a casa meva i

menja-hi. 16 Pero ell digué : Jo no puc tornar enrera, ni venir amb

tu; i no prendré aliment, ni beuré aigua amb tu, en aquest lloc.

17 Perqué així m'ha estat dit per la paraula de Jahvé: No prenguis

aliment, ni beguis aigua en aquell lloc ; i quan te n'anirás, no tor-

narás peí camí peí qual hi haurás anat. 18
1 li digué : També jo sóc

profeta com tu ; i un ángel m'ha parlat per la paraula de Jahvé,

dient : Mena'l vers tu a casa teva, a fi que prengui aliment, i begui

aigua. Ell mentía. 19
1 se'n torná amb ell, i prengué aliment a casa

seva i begué aigua. 20 Mentre seien a taula, parla de Jahvé fou adre-

<;ada al profeta que se l'havia emmenat. 21
1 cridá l'home de Déu

que havia vingut de Judá, dient : Així ha parlat Jahvé, per tal com

has estat rebel a l'ordre de Jahvé i no has observat el comandament

que Jahvé, ton Déu, t'havia prescrit; 22 ans has tornat enrera, has

pres aliment i has begut aigua, en el lloc d'on t'havia dit : No hi
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prenguis aliment ni hi beguis aigua; el teu eos no entrará en el se-

pulcre deis teus pares.

23 Després que el profeta que ell s'havia emmenat bagué pres

aliment i bagué begut, féu sellar Tase. 24
1 se n'aná, i li sortí a l'en-

contre un lleó peí camí, i Poccí. Mentre el cadáver jeia a térra,

Tase es tenia al seu costat, i el lleó, a l'altre costat. 25 Heus ací que

certs passatgers veieren aquell cadáver, que jeia estés damunt el camí

i el lleó dret a la vora, i vingueren, i en parlaren a la vila, on habi-

tava el vell profeta. 26 En haver sentit aixó, el profeta que l'havia

fet tornar del seu camí, digué : Aquest és l'home de Déu, que ba

estat rebel al llavi de Jahvé ;
per aixó, Jahvé l'ha lliurat al lleó que

l'ha despedacat, i occit, segons la paraula de Jahvé que li bavia dit.

27
I parlá ais seus filis, dient : Selleu-me Tase. I l'hi sellaren. 28

I ell

ana, trobá el cadáver d'aquell que jeia en el camí, i l'ase i el lleó

que es tenien drets prop del cadáver; el lleó no havia devorat el eos,

ni despedacat l'ase.
29

1 el profeta alfa el eos de l'home de Déu i,

havent-lo posat damunt l'ase, se l'endugué, i el profeta anciá se'n

vingué a la ciutat, per a fer-ne condolenca i per sebollir-lo.
30

1 posá

el cadáver en el seu sepulcre i feren condolenca damunt d'ell, dient

:

Ai! Germá meu !

31 Quan l'hagué sepultat, digué així ais seus

filis : En morir jo, enterreu-me en el sepulcre en qué está enterrat

l'home de Déu, poseu els meus ossos prop deis seus ossos; 32 per tal

com el que ell ha cridat, per la paraula de Jahvé, contra l'altar que

és a Betel i contra totes les cases deis cimadals que són en les ciu-

tats de Samaría, es verificará realment.

33 Després d'aquesta feta, Jeroboam no es desdigué del seu camí;

aas continuá creant sacerdots deis cimadals d'ací i d'allá d'entre el

poblé; qui volia, el consagrava i esdevenia sacerdot deis cimadals.

34
1 aixó fou per a la casa de Jeroboam el pecat que atragué damunt

d'ella la destrucció i l'extermini de part damunt la fac de la térra.
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Jeroboam EN'VIA la seva muller a

CONSULTAR EL PROFETA AHIAS DE SlLO

(C. XIV.) 1 En aquell temps, Ahias, fill de Jeroboam, s'emmalaltí.

2
1 Jeroboam digué a la seva muller : Alca't, et prego, i disfressa't de

tal faisó, que no es conegui que ets la muller de Jeroboam, i vés-te'n

a Silo. Heus ací que allí hi ha el profeta Ahias, el qual em predigué

per a rei damunt d'aquest poblé. 3
I pren a la má deu pans, pastells

i un fiasco de mel, i vés-te'n a trobar-lo; ell et declarará el que s'es-

devindrá a l'infant.
4
I aixi ho féu la muller de Jeroboam, i s'alcá i

ana a Silo, i entra a casa d'Ahias. Ara, Ahias ja no podia veure-hi,

perqué li havia minvat la vista, per raó de la vellura. 5
I Jahvé digué a

Ahias : Heus ací que la muller de Jeroboam ve per consultar-te sobre

el seu fill, car está malalt
;

parla-li en tal i tal faisó. Quan entrará,

fingirá d'ésser una altra.
G En oir, dones, Ahias la remor deis peus

d'ella, que entrava peí porta!, digué : Entra, dones, muller de Jero-

boam
;
¿per qué fingeixes d'ésser una altra? M'han encarregat coses

dures per a tu.
7 Vés, digues a Jeroboam : Així ha dit Jahvé, Déu

d'Israel: Jo t'he enlairat entremig del poblé, i t'he fet príncep del

meu poblé Israel ;
8

i havent esquincat el reialme de la casa de David,

i havent-lo donat a tu, tu no has estat com el meu servent David,

que guardá els meus comandaments, i caminá rera meu amb tot

el seu cor, per tal de fer sois el que és plaent ais meus ulls.
9
I

has fet pitjor que tots aqueils qui han estat davant teu, i te n'has

anat a fer-te d'altres déus, i estátues de fosa, per a encolerir-me

;

i m'has llancat rera les teves espatlles; 10 per aixó, heus ací que jo

faig decantar una malastruganca damunt la casa de Jeroboam, i

exterminaré de Jeroboam fins el qui orina a la paret, lliure o no

lliure, a Israel ; i escombraré la casa de Jeroboam, com s'escombra

l'etzércol, fins que desapareix del tot.
11 Els de la casa de Jeroboam

que morirán dins la ciutat, els cans se'ls meujaran ; els que morirán

en el camp, els ocells del cel se'ls menjaran; perqué Jahvé ha parlat.

2, Sup. XI, ¡I. — 10, Inf. xv, 29.
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12Ara tu alca't, vés-te'n a casa teva; en el moment que tu entrarás a

la ciutat, l'infantó morirá. 13
1 tot Israel el planyerá, i l'enterrará.

Aquest solament deis de Jeroboam entrará en el sepulcre; perqué

únicament en ell, de la casa de Jeroboam, ha estat trobat quel-

com de bo ais ulls de Jahvé, Déu d'Israel.
14

I Jahvé constituirá

sobre Israel un rei, el qual destruirá la casa de Jeroboam aquell dia.

Pero, quan? Aviat. 15 Jahvé colpirá Israel, com una canya somo-

guda per l'aigua; arrencará Israel d'aquesta bona térra, que ell havia

donat ais seus pares, i els dispersará més enllá del riu, perqué s'han

fet ásseres despitant Jahvé.
16

I abandonará Israel, per raó deis pecats

que Jeroboam ha comés i ha fet cometre a Israel.

17
1 la muller de Jeroboam s'alcá i se n'aná, i vingué a Tersa; i a

l'instant que ella posá el peu en el portal de la casa, l'infant morí

:

18
i fou enterrat i tot Israel en féu dol, segons la paraula que Jahvé

havia pronunciat peí profeta Ahias, el seu servent.

19 El restant de les gestes de Jeroboam, i les seves guerres, i la

manera com regná, són coses escrites en el llibre deis Actes deis

reis d'Israel.
20 El temps que regná Jeroboam fou vint-i-dos anys;

després s'adormí amb els seus pares ; i Nadab, el seu fill, regná en

lloc d'ell.

ROBOAM, REI DE JUDA

21 Roboam, fill de Salomó, regnava a Judá; ell era de quaranta

anys d'edat quan comen^á a regnar, i regná disset anys a Jerusalem,

ciutat que Jahvé elegí d'entre totes les tribus d'Israel, per posar-hi

el seu nom. I el nom de la seva mare era Naama, ammonita.
22 També Judá féu el mal ais ulls de Jahvé, i l'engelosí més que no

havien fet els seus pares, amb tots llurs pecats, que havien comés.

21, II Par. xii, 13.

17. — Tersa, antiga ciutat cananea Siquem vers Betsan. Jeroboam hi tin-

(cf. Jos. XII, 24, Cant. VI, 4), que gué la seva residencia reial, i ho fou de

hom identifica amb Tactual Thatleza tots els reis d'Israel fins a Amri, que
damunt una collada al Nord-est de Si- funda Samaría,
quem, o bé amb Tayasir a 22 km. de
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23 També ells es bastiren cimadals, i estatúes i ásseres damunt tot cima-

dal enlairat i sota tot arbre esponerós. 24 Fins hi havia bagassers en

el país. Practicaren tots els actes abominables de les nacions que

Jahvé havia llancat de davant els filis d'Israel. 25
1 s'esdevingué

l'any cinqué del rei Roboam que Sesac, rei d'Egipte, puja contra

Jerusalem, 26
i prengué els tresors de la Casa de Jahvé i delpalau reial;

s'ho endugué tot
;
s'endugué inclús tots els escuts d'or que Salomó

havia fet.
27 El rei Roboam féu, en lloc d'aquells, escuts d'aram,

i els remeté en les mans deis capitans deis sergents que feien la

guardia del palau reial;
28

i quan el rei entrava a la Casa de Jahvé,

els sergents els duien; i després els tornaven a llur eos de guardia.

29 Quant al restant de les gestes de Roboam, i tot el que féu, ¿per

ventura no está escrit en el llibre deis Actes deis reis de Judá? 30
1

hi hagué tostemps guerra entre Roboam i Jeroboam. 31
1 Roboam

s'adormí amb els seus pares, i fou enterrat amb ells en la ciutat de

David. I el nom de la seva mare era Naama, ammonita. I Abiam,

el seu fill, regná en lloc seu.

Abiam, reí de Judá

(C. XV.) 'L'any divuité del rei Jeroboam, fill de Nabat, Abiam

comencá a regnar sobre Judá.
2 Regná tres anys a Jerusalem. La seva

mare s'anomenava Maaca, filia d'Abessalom. 3 Es lliurá a tots els

pecats que el seu pare havia comés abans que ell, i el seu cor no fou

tot sencer per a Jahvé, el seu Déu, com el cor de David, el seu pare.

4 Pero tanmateix, per amor de David, Jahvé, el seu Déu, li deixá un

llumener a Jerusalem, fent sorgir el seu fill darrera d'ell i fent subsistir

Jerusalem. 5 Perqué David havia fet el que és plaent ais ulls de

Jahvé, i durant tot el temps de la seva vida no s'havia desdit de

cap cosa que ell li hagués comandat, llevat del fet d'Urias l'Heteu.

26, Sup. x, lé. — 2, II Par. xm, 2. — 5, II Sm. xi, 4.

25.

—

Sesac, rei d'Egiple, puja contra en actitud d'aferrar pels cabells un grup
Jerusalem. Ell mateix ens ha deixat ins- d'hebreus—cada un deis quals figura

crita damunt els murs del Temple de una ciutat conquistada— i d'alcar da-
Karnak la relació de la seva campanya munt d'ells la seva maca per extermi-
de Palestina. El Faraó hi és dibuixat nar-los.
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6 Ara, entre Roboam i Jeroboam hi hagué guerra tot el temps que

aquell visque. 7 Quant al restant de les gestes d'Abiam i tot el que

féu, ¿ per ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis

Actes deis reis de Judá? Hi hagué guerra entre Abiam i Jeroboam.
8

I Abiam s'adormí amb els seus pares, i fou enterrat en la ciutat de

David; i Asa, el seu fill, regná en lloc seu.

Asa, reí de Judá

9 Asa comencá a regnar sobre Judá l'any vinté de Jeroboam, rei

d'Israel; 10
i regná a Jerusalem quaranta-un anys. I la seva mare s'a-

nomenava Maaca, filia d'Abessalom. 11
1 Asa féu el que és plaent ais

ulls de Jahvé, com David el seu pare. V¿
1 tragué fora del país els

bagassers
;
remogué així mateix tots els ídols que els seus pares

havien fet.
13 Remogué, demés, de la dignitat reial, la seva mare

Maaca, perqué havia fet un ídol per a Astarté. I Asa esmicolá aquell

ídol i el cremá vora el torrent de Cedrón. 14
Els cimadals, tanmateix,

no foren suprimits; el cor d'Asa, pero, fou sencer per a Jahvé, tot el

temps de la seva vida. 15
1 ell portá a la Casa de Jahvé les coses que

el seu pare havia consagrat, i també aquelles que ell mateix ha-

via consagrat : argent, or i atuells.

16 Ara hi hagué guerra entre Asa i Baasa, rei d'Israel, tot el temps

de llur vida.
17 Baasa, rei d'Israel, pujá contra Judá, i bastí Rama,

per tal d'impedir la gent d'Asa, rei de Judá, de sortir i d'entrar.

18 Per aixó Asa prengué tot l'argent i l'or que havia romás en

els tresors de la Casa de Jahvé, així com els tresors de la casa del

rei, i els posá en mans ais seus servents ; i a aquests enviá a

7. II Par. nn, 1. — 8, II Par. xiv, i. — 17, II Par. xvi, i.

14.

—

Els cimadals no foren suprimits. gava per a pregar i per a fer sacrificis.

Aquí vénen entesos els alts llocs con- 16.

—

Hi hagué guerra. Aquesta ex-

sagrats al veritable Déu, que havien pressió, aqui com en altres indrets en

estat tolerats abans que fos edificar el qué es tracta de les relacions entre el

Temple i l'exercici del cuite fos definí- reialme del Nord i el del Sur, fa referén-

tivament unificat. Asa destruí els cims cia a una situació de tivantors, guerri-

en que s'exercien cuites idolátrics (cf. II lies i escaramusses més que no pas a

Par. XIV, 5), pero no reeixi a treure una guerra formal continua en llarg es-

els primers, on el poblé devot es congre- pai d'anvs.
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Ben-Hadad, fill de Tabremon, fill de Hezion, rei de Siria, que habi-

tava a Damasc, per dir :

19 Que hi hagi una alianca entre jo i tu,

com n'hi havia entre el meu pare i el teu. Jo t'envio un present

d'argent i d'or. Vés, trenca l'alianca que tens amb Baasa, rei d'Is-

rael, a fi que ell s'allunyi de mi. 20
1 escolta Ben-Hadad, el rei Asa, i

enviá els caps deis seus exércits contra les ciutats d'Israel, i colpí

Ahion, Dan, Abel-Bet-Maaca, i tot Cenerot amb tot el país de Nef-

talí.
21

1 quan Baasa bagué sentit aixó, para de bastir Rama, i sojor-

ná a Tersa. 22 Llavors el rei Asa convoca tot Judá sense exceptuar

ningú ; i s'emportaren les pedrés i el llenyam de Rama, que edificava

Baasa; i amb alió el rei Asa edifica Gábaa de Benjaml, a Masfa.

23 Quant al restant de totes les gestes d'Asa i de totes les seves

proeses, tot alió que féu i tot alió que edifica, ¿per ventura aqüestes

coses no són escrites en el Llibre deis Actes deis reis de Judá? De-

més, en la seva vellura emmalaltí deis peus. 24
1 Asa s'adormí amb

els seus pares i fou sepultat amb ells a la ciutat de David, el seu

pare; i Josafat, el seu fill, regná en lloc seu.

Nadab, reí d'Israei.

25 Ara Nadab, fill de Jeroboam, comencá a regnar sobre Israel

l'any segon d'Asa, rei de Judá, i regná sobre Israel dos anys ;
26

i

féu el mal ais ulls de Jahvé, i seguí pels camins del seu pare, i peí

pecat amb qué féu pecar Israel.
27 Baasa, fill d'Ahias, de la casa

d'lssacar, conspirá contra ell; i Baasa el colpí a Gebbeton, que per-

tanyia ais filisteus, car Nadab i tot Israel feien el setge de Gebbeton.
28 Baasa el matá l'any tere d'Asa, rei de Judá, i regná en lloc seu.

29 Quan ell fou rei, percudí tota la casa de Jeroboam i no planyé

deis de Jeroboam cap ánima vivent sense exterminar-la, segons la

paraula que havia pronunciat Jahvé per mitjá del seu servent Ahias

24, II Par. xvii, 1 . — 29, Iní*. xxi, 22
;
Sup. xiv, 10.

20.— Ahion, en la tribu de Neftalí, Dan i Lais-Dan. Cf. Jos. XIX, 47;
damunt el coll que avui s'anomena Tell lud. VIII, 29. — Abel-Bet-Maaca, actual-

Dibbin, que es dre<;a damunt les planes ment Abil.— Cenerot, a l'oest del llac

de Merdj Ayun. de Genesaret.
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de Silo, 30 per raó deis pecats de Jeroboam, que havia comés i que

havia fet cometre a Israel, despitant així Jahvé, el Déu d'Israel.

31 El restant deis fets de Nadab, i tot el que ha fet, ¿per ventura

aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis Actes deis reis

d'Israel? 32 Hi hagué guerra entre Asa i Baasa, rei d'Israel, durant

tota llur vida.

Baasa, reí d'Israel

33 L'any tere d'Asa, rei de Judá, Baasa, fill d'Ahia, comencá a reg-

nar sobre tot Israel, a Tersa; regná vint-i-quatre anys; 34
i féu el

mal ais ulls de Jahvé, i seguí peí camí de Jeroboam i peí pecat amb

qué ell féu pecar Israel.

(C. XVI.) 1
1 la paraula de Jahvé fou adrecada a Jehú, fill d'Hana-

ni, contra Baasa, en aquests termes :

2 Com sia que jo t'he alcat de la

pols i t'he establert per guia del meu poblé Israel, i tot amb tot

has petjat el camí de Jeroboam, i has fet pecar el meu poblé Israel

per despitar-me amb llurs pecats; 3 per aixó vet aquí que jo escom-

braré via enfora Baasa i la seva descendéncia, i tornaré la teva casa

com la casa de Jeroboam, fill de Nabat. 4 Els de Baasa que morin

en la ciutat, se'ls menjaran els cans ; i els que morin pels camps,

se'ls menjaran els ocells del cel.

5 Quant al restant de la historia de Baasa, i el que féu, i les seves

proeses, ¿per ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre

deis Actes deis reis d'Israel?

6
I Baasa s'adormí amb els seus pares, i fou enterrat a Tersa; i

Ela, el seu fill, regná en lloc seu. 7
I per mitjá del profeta Jehú, fill

d'Hanani, la paraula de Jahvé es féu sentir contra Baasa i contra la

seva casa, per raó de tot el mal que havia comés ais ulls de Jahvé,

despitant-lo amb les obres de les seves mans, fent-se semblant a la

casa de Jeroboam, i encara, perqué l'havia exterminada.

4, Sup. xiv, ix. — 5, II Par. xvi, i.

2.

—

El cami de Jeroboam. Es laido- cara que aquesta acció de Baasa entra-

latria amb tots els seus concomitants. va dins el pía de la Providencia, no per

7.

—

Perqué l'havia exterminada. En- aixó deixa d'ésser reprensible total-
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Ela, reí d'Israel

8 L'any vint-i-sis d'Asa, rei de Judá, Ela, fill de Baasa, comencá a

regnar sobre Israel, a Tersa; i regná dos anys. 9
I Zamri, el seu

servent, capitá de la meitat deis carros, conspira contra ell. Ela era

a Tersa, bevent i embriagant-se en casa d'Arsa, prefecte del pa-

hua Tersa, 10 quan Zamri entra, el colpí, i l'occí l'any Vint-i-set

d'Asa, rei de Judá, i regná en lloc seu. 11
1 quan fou rei, a penes

fou assegut en el tron, extermina tota la casa de Baasa ; i no deixá

en vida ni un sol que orini a la paret, ni parents, ni amics. 12 Així

Zamri exterminá tota la casa de Baasa, segons la paraula que Jahvé

havia pronunciat contra Baasa, per boca del profeta Jehú,
13 per raó

de tots els pecats que Baasa i Ela, el seu fill, havien comes i havien

fet cometre a Israel, despitant Jahvé, Déu d'Israel, amb llurs ídols.

14 Quant al restant deis fets d'Ela, i tot el que ell féu, ¿per ventura

aqüestes coses no están escrites en els Actes deis reis d'Israel ?

Zamri, reí d'Israel

15 L'any vint-i-set d'Asa, rei de Judá, Zamri regná durant set dies

a Tersa. Ara, el poblé assetjava Gebbeton deis filisteus.
16

1 havent

oi't tot Israel que Zamri havia conjurat i fins havia mort el rei, aquell

mateix dia, en el campament tots els israelites feren rei Amri, cap

de l'exércit.
17

1 Amri pujá, amb tot Israel ensems, de Gebbeton,

i assetjaren Tersa. 18
1 com Zamri veié que la ciutat era presa,

entrá en la ciutadella del palau reial, i cremá damunt seu el palau

reial, i així morí, 19 pels pecats que havia comes, fent el mal ais

ulls de Jahvé, seguint peí camí de Jeroboam, i peí pecat que ell havia

comés, fent pecar Israel.'

10, II Rg. ix, 31.

ment, car ell va ésser impulsat a assas- nals. En tot aixó, ell era l'eina in-

sinar el seu sobirá res més que per conscient de la venjanca divina contra
cobejances iniqües i interessos perso- el casal de Jeroboam.
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20 Quant al restant deis fets d'Amri, i la conspiració que ordí,

¿per ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis Ac-

tes deis reis d'Israel ?

Amri, reí d'Israel

21 Llavors el poblé d'Israel es departí ens dues bandositats : la meitat

del poblé era per Tebni, fill de Ginet, per a fer-lo rei ; l'altra meitat

seguía Amri, 22 pero el poblé que seguia Amri, prevalgué contra

el que seguia Tebni, fill de Ginet. Tebni morí i Amri regná.

23 L'any trenta-u d'Asa, rei de Judá, Amri esdevingué rei d'Israel

i regná dotze anys ; a Tersa sis anys; 21 després compra de Somer

la muntanya de Samaria per dos talents d'argent ; i bastí damunt

d'aquella muntanya, i anomená Samaria la ciutat que havia bastit,

del nom de Somer, amo de la muntanya. - ñAmri féu el mal ais ulls

de Jahvé, i féu pitjor que tots els que l'havien precedit. 26
I seguí

per tots els camins dejeroboam, fill de Nabat, i pels pecats que

havia tet cometre a Israel, despitant amb llurs ídoles Jahvé, Déu

d'Israel.

21.

—

Dues bandositats. Amri, impo-
sat per l'exércit, no comptava amb tot

Israel. Hi hagué, per tant, una contra-

revolució, i el poblé d'Israel es dividí

en dos partits: un partit que s'arren-

glerá al costat de Tebni, de qui no-

més sabem que era fill d'un tal Ginet, i

l'altre es decanta per Amri. La guerra

civil dura quatre anys, per fi Tebni fou

occit en el combat, o bé assassinat (cf.

Flav. Jos. Ant. lud. VIII, 12, 5).

24.

—

Samaria. La fundado i elecció

de Samaria cora a capital demostren
en Amri un bon estrateg i polític. Els

reis d'Israel anteriors a ell havien fixat

llur residencia succesivament a Siquem,

a Tersa, a Fanuel, i a Rama. Judá, a

través de David, trobá encertadament
l'indret ideal de la capital del seu reial-

me: Jerusalem. Ara, tot d'una que Amri
és alliberat de tots els seus enemics in-

tems i reconegut rei per tot Israel, el

seu primer pensament s'adreca a fun-

dar una nova capital del reialme, que

substituirá les altres residencies reials i

podrá rivalitzar per molts aspectes amb
Jerusalem. Amb tal intent, Amri com-
pra el muntitjol de Samaria (hebr.

Xomron, que els LXX tradueixen: 2o-
yápEia i la Vulgata Samaría) que s'alca

ailladament en el bell mig d'una plana

esponerosa, des d'on s'albira gran part

del reialme, i que és molt apte a les

fortificacions própies deis tempsantics.

Dos talents d'argent. Unes 17 mil pes-

setes.

Sainaría restá el cap i casal del regne

del Nord fins a la deportació del poblé

a l'Assíria. Arrui'nat i tot Israel, Sama-
ria mantingué la seva importancia. En
les inscripcions assíries, és anomenada
«ciutat d'Amri», i el seu país, «Terra
d'Amri». Presa per Alexandre el Gran,

enderrocada per Joan Ircá, ressorgí de

les seves ruñes per obra i grácia d He-
rodes el Gran, que la restaura i embellí

i l'anomená Sebaste, que és actualment

convertit en Sebastiye.
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27 Quant al restant de les gestes d'Amri, les proeses que féu, ¿per

ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis Actes deis

reis d'Israel?

28
I Amri s'adormí amb els seus pares i fou enterrat a Samaría,

i Acab, el seu fill, regná en lloc seu.

Acab, reí d'Israel

29Acab, fill d'Amri, esdevingué rei d'Israel l'any trenta-vuit d'Asa,

rei de Judá, i Acab regná vint-i-dos anys sobre Israel a Samaría.

30
1 Acab féu el mal ais ulls de Jahvé, pitjor que els que el precediren.

31
1 com si hagués estat poc per a ell de caminar pels pecats de

Joroboam, fill de Nabat, prengué per muller Jezabel, filia d'Etbaal,

rei deis sidonis, i ana a servir Baal i adorar-lo :

32
i erigí un altar a

Baal, en la casa de Baal, que havia bastit a Samaría. 33 Acab féu

així mateix l'ássera. Acab encara féu pitjor que tots els reis d'Israel

que l'havien precedit, per despitar Jahvé, el Déu d'Israel.
34 En el

seu temps, Hiél de Betel reconstruí Jericó ; i la funda sobre Abiram,

el seu primogénit, i en drecá les portes sobre Segub, el més petit

34, los. vr, 26.

31. — Prengué per muller Jezabel.

Aquest amullerament fou de calamito-

ses conseqüéncies religioses per al reial-

me del Nord, i també Juda se'n ressentí

funestament peí matrimoni de Joram
amb Atalia. A causa de Jezabel, el reg-

nat d'Acab fou un deis més fatals per

a la religió de Jahvé. Jezabel era una
dona enérgica, imperiosa, fanática pels

cuites cananeus i plena d'odi esgarrifós

contra Jahvé i els seus servents, els pro-

fetes. La idolatría, afavorida de la cort

estant, es propagá rápidament com
una invasió amb aires d'esdevenir la

religió nacional, i amb el perill immi-
nent de suplantar el cuite del Déu ve-

ritable. La immoralitat en els costums
públics i privats no reconeixia límits, i

la persecució arremorada i sangonent
s'aferrissava contra les romanalles de
fidels al Déu vertader. — El nom de Je-

zabel passá en proverbi per a simbolitzar

una dona impia i cruel. Cf. Apoc. II, 20.

34.

—

Reconstruí Jericó, en el sentit de

fortificar. Josué havia enderrocat Je-

ricó i maleít qui hagués gosat mai a

refer-ne les fortificacions (Jos. VI, 26).

Pero en els temps d'Acab, hom no vol-

gué parar esment en les prohibicions de

Josué, i Hiél sentí damunt seu la puni-

do predita, i en tirar els fonaments de

les muralles, perdia el primogénit Abi-

ram, i en terminar-Ies, moria l'últim fill

seu Segub. Ara, donat que els cana-

neus acostumaven a tirar els fonaments
de llurs ciutats damunt les romanalles

de sacrificis humans, podria ésser que
aquí s'aHudís aquesta mena d'usatge

barbar, i que Hiél, aferrat al cuite ca-

naneu, hagués immolat els seus filis

com a sacrifici de fonaments. Cf. Vin-

cent, Canaan, pp. 188 ss.
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deis seus filis, segons la paraula que havia pronunciat a través de

Josué, fill de Nun.

Les estrenes d'Elias

(C. XVII.) 1 Elias, el tesbita, un d'aquells qui s'havien establert

a Galaad, digué a Acab : Com viu Jahivé, Déu d'Israel, de qui jo sóc

servent, no hi haurá ni rosada, ni pluja, aquests anys, sinó quan

ho diré jo.
2
I paraula de Jahvé vingué a Elias en aquests termes

:

3 Fuig-te'n d'aquí, adreca't vers l'orient i amaga't en el torrent de

Carit, que és enfront del Jordá.
4
I tu beurás del torrent, i jo he

comandat ais corbs que et peixin allí.
5 Se n'aná, dones, i féu segons

la paraula de Jahvé, i ana a establir-se al torrent de Carit, que és en-

front del Jordá.

6 Els corbs li duien pa i carn, matí i vespre, i bevia al torrent.

7 Pero al cap de temps el torrent resta eixut, perqué no venia la pluja

al país.

Elias a Sarepta dels Sidoms

8 Llavors li vingué paraula de Jahvé en aquests termes: 9
Alca't,

vés-te'n a Sarepta dels Sidonis, i sojorna allí: vet aquí que jo he or-

denat a una vídua que et doni menjar. 10 S'aixecá, dones, i ana a Sa-

repta; i en arribar a la porta de la ciutat, vet aquí que hi havia una ví-

dua que arreplegavallenya. Ell la crida, i li digué: De gracia, porta'm

una mica d'aigua en un vas, per beure. U
I en anar ella a dur-la-hi, la

1, Ecli. xLttn, i ; I»c. v, 17. — 9, Le. iv, 26.

1.

—

Elias, hebr. Eligahu = Jahvé és

el meu Déu. En aquells temps difícils

que travessava la religió veritable, sota

els impiadosos reis d'Israel, Déu, per

tal de reivindicar els seus drets, enviá

zelosos profetes, que es convertiren en

caps d'un moviment religiós a base del

cuite i de la Llei de Moisés. En temps
d'Acab, el més famós dels profetes fou

Elias per la valentia amb qué s'opo-

sá a les practiques idolátriques i depra-

vades, i pels miracles colpidors amb

qué Déu confirmava la seva missió.

Tesbita. Qo és, natural de Tesbe,

per alguns identificada amb Tisbe, pa-

tria de Tobias, en la tribu de Neftalí,

per altres amb Khirbet el-lstib, en la

contrada muntanvenca d'Adjlun vora

16 kms. al Nord de Jaboc.
9.

—

Sarepta (hebr. Sarpath, en el N. T.
Sarepta, actualment Surafend). Es una vi-

la fenicia vora la Mediterránia entre Tir i

Sidon. Elias restará seguren territori fe-

nici, perqué será lluny de les ires d'Acab.
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crida i li digué : Porta'm, et prego, un mos de pa.
12 Ella respongué

:

Com viu Jahvé, el teu Déu, no tinc pa, no tinc res més que una

almosta de fariña en un pot, i una mica d'oli en un gerricó ; i vet

aqui que arreplego dos branquillons i aparellaré per a mi i per al meu

fill, i ens ho menjarem, i després morirem. 13
I Elias li digué: No te-

mis; vés, fes com has dit; pero fes-me primer un petit pastell, i porta-

me'l aci a fora, després en farás per a tu i per al teu fill;
14 perqué

així ha dit Jahvé, Déu d'Israel : El pot de la fariña ni el gerricó

de l'oli no mancaran, fins el dia que Jahvé enviará la pluja sobre la

térra.
15 Se n'aná, dones, i féu com Elias li havia dit; i ella i ell

i casa seva en menjaren un any sencer. 16 El pot de la fariña, ni

el gerricó de l'oli, no mancaren, segons la paraula de Jahvé, que ha-

via dit per mitjá d'Elias.

17 Ara, s'esdevingué, després d'aquestes coses, que el fill d'aquella

dona, mestressa de la casa, emmalaltí i la seva malaltia fou molt an-

goixosa, fins a restar sense alé.
18 Llavors ella digué a Elias : ¿Qué

tinc de fer jo amb tu, home de Déu, tal volta has vingut a mi per a

fer que la meva iniquitat sigui recordada, i per a fer morir el meu fill ?

19 Pero ell digué : Dóna'm el teu fill : i l'hi prengué de la sina, i ha-

vent-lo pujat a la cambra on ell habitava, l'acotxá en el seu Hit.

20
1 invoca Jahvé, dient: Jahvé, mon Déu, ¿hauries tu, tanmateix,

afligit aquesta vídua en casa de la qual m'albergo, fins a fer morir el

seu fill?
21

1 s'estengué tres vegades damunt l'infant, invocant Jahvé

i dient : Jahvé, mon Déu, jo us prego que l'ánima d'aquest infant

revingui dintre seu. 22
1 Jahvé oí la veu d'Elias, i l'ánima de l'infant

revingué dintre seu, i revisqué. 23
1 Elias prengué l'infant, i el dava-

llá de la cambra a la casa, i el doná a la seva mare ; i Elias digué

:

Veus, el teu fill viu.
24 Llavors la dona digué a Elias: Ara conec

que ets un home de Déu, i la paraula de Jahvé, en boca teva, és ve-

ritat.

24.— / la paraula de Jahvé és veritai.

En vista del capteniment i miracles del

profeta, la dona reconeix que la religió

d'Israel és Túnica venadera, i així, men-

tre els israelites deixen Déu per amor
deis ídols estrangers, els pagans es de-
canten a admetre el veritable Déu i

abandonen la idolatría.
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Elias contoca Acab i el poblé, dalt del Carmel

(C. XVIII.) 1 Molt temps després,en l'any tere, paraula dejahvé

vingué a Elias en aquests termes : Vés, mostra't a Acab, i jo en-

viaré pluja damunt la fac de la térra. -'Elias partí per mostrar-se

a Acab.

La fam era angoixosa a Samaría. 3
I Acab crida Abdias, majordom

del palau. Ara, Abdias era molt temorós de Jahvé,
4
car llavors que

Jezabel exterminava els profetes de Jahvé, Abdias prengué cent pro-

tetes i els amaga, cinquanta en una espluga i cinquanta en una al-

tra, i els nodrí de pa i aigua.

5 Acab digué a Abdias : Vés peí país vers totes les correnties d'aigua

i vers tots els rierols
;
potser hom trobi herba, i conservarem la vida

ais cavalls i ais muís, i no perdrem el nostre bestiar. 6 Es partiren el

país per recórrer-lo. Acab ana sol per un camí, i Abdias sol per un

altre camí. 7
I mentre Abdias era en camí, vet aquí que Elias el topa, i

havent-lo reconegut Abdias, caigué damunt la seva fac, i digué : ¿Ets

tu Elias, missenyor? 8
I li respongué : Jo mateix. Vés, digues al

teu senyor : Vet aquí Elias.
9 Pero ell digué: ¿Quin pecat he co-

mes que tu vulguis lliurar el teu servent a les mans d'Acab, per

ter-me morir? 10 Com viu Jahvé, no hi ha nació, ni reialme, on el

meu senyor no hagi enviat per cercar-te ; i quan li déiem : Xo és

aquí, feia jurar el reialme i la nació, que realment no t'havien trobat.

11
1 ara tu dius : Vés, digues al teu senyor: Vet aquí Elias.

I8
I

quan t'hauré deixat, l'Esperit de Jahvé et transportará no sé on; i

jo aniré a portar l'ambaixada a Acab, qui, no trobant-te, em ma-

tará; i tanmateix, el teu servent tem Jahvé des de la seva jovene-

sa.
13 ¿Tal vegada no han referit a missenyor alió que jo vaig fer

1.

—

En Tany tere, del sojorn del tig, així mateix li fa anunciar que ja

profeta a Sarepta. La secada i la fam s'acosta l'alliberament. Pero Déu, tot

consegüent duraren tres anvs i mig, i volent usar de misericordia amb el

tal com llegim en Le. IV, 25 i en seu poblé, colpirá els principáis i més
Jac. V, 17. culpables fautors de la idolatría.

Mostra't a Acab. Tal com Déu havia 2. — A Samaría, aquí vol dir tot el re-

fet anunciar a Acab el comene del cás- ialme.
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quan Jezabel matava els profetes de Jahvé ? ¿ Com vaig amagar cent

d'aquells profetes, cinquanta en una espluga i cinquanta en una altra,

i els sustentava amb pa i aigua? 14 Ara tu em dius : Vés, digues al teu

senyor : Vet aquí Elias. I ell em matará. 15 Peró Elias digué : Com
viu Jahvé deis exércits, a qui serveixo, avui em mostraré a Acab.

lS Abdias ana a l'encontre d'Acab, i l'informá. I Acab ana a l'encon-

tre d'Elias.
17

1 en albirar Acab a Elias, li digué: ¿Ets tu aquell que

contorba Israel? 18 Pero ell digué: Jo no contorbo Israel, ans tu i

la casa del teu pare, perqué has abandonat el comandament de Jahvé,

i te n'has anat rera els Baals. 19 Pero ara fes aplegar vora teu, damunt

la muntanya del Carmel, tot Israel, ensems amb els quatre-cents

cinquanta profetes de Baal, i els quatre-cents profetes de l'ássera que

mengen a la taula de Jezabel.
20

1 Acab advertí tots els filis d'Israel

i acoblá els profetes a la muntanya del Carmel.

21 Llavors Elias s'acostá a tot el poblé, i digué : ¿Fins a quan coi-

xegereu d'ambdós costats? Si Jahvé és Déu, seguiu-lo
;

si, per

contra, és Baal, seguiu-lo a ell. El poblé no respongué ni un mot. 22
1

Elias digué al poblé : Jo sol he restat deis profetes de Jahvé, men-

tre els profetes de Baal són quatre-cents cinquanta. 23 Que hom

ens doni dos vedells : que ells se'n trun un, el tallin a bocins i els

estenguin damunt la llenya, sense calar-hi foc; i jo aparellaré l'altre

brau, i jo el collocaré damunt la llenya, sense calar-hi foc; 21
ales-

hores invoqueu el nom deis vostres déus : i jo invocaré el ñora de

Jahvé, i el déu que respongui peí foc, aquell és Déu. Tot el poblé

respongué dient : Ben dit.
25

I Elias digué ais profetes de Baal:

Trieu-vos un deis braus, i aparelleu-lo els primers, perqué sou en

major nombre ; i invoqueu el nom deis vostres déus, pero no hi

caleu foc. 26 Prengueren, dones, el brau que hom els dona, i el pre-

pararen ; i invocaren el nom de Baal del matí fins al migdia, dient

:

Oh Baal, respon-nos. Pero no hi havia ni veu ni resposta; i sal-

19.

—

Muntanya del Carmel, que es

drega al Sud de la plana d'Esdrelon en
fag de la Mediterránia. Tothom podía
cómodament aplegar-s'hi i damunt d'a-

quell cim hi havia un altar de Déu

(v. 30) amb la llenya necessaria per al

sacrifici, i des d'allí hom dominava un
vast horitzó i podia endevinar els pri-

mers símptomes d'una pluja imminent
(v. 43 ss.).

5 - ANTIC TESTAMENT IT
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taven entorn de Faltar que havien fet.
27

1 vers migdia, Elias els es-

carnía, i deia : Crideu fort
;
que ell és un déu, pero deu estar ru-

miant, o bé deu estar enfeinat, o de viatge
;
potser dorm, i es des-

vetllará. 28
1 es posaren a cridar en alta veu, i segons costum, es

feren talls, amb ganivets i llancetes, fins a vessar sang. 29
1 quan

hagué passat el migdia, profetaren fins a l'hora en qué s'ofereix l'o-

frena, sense que s'oís veu o resposta ni qui els atengués.

30 Elias digué a tot el poblé: Acosteu-vos a mi. I tot el poblé

s'acostá a ell. I ell reféu l'altar de Jahvé que havia estat desfet.

31 Després Elias prengué dotze pedrés, segons el nombre de les tribus

deis filis de Jacob, a qui Jahvé havia dit: El teu nom será Israel.

32
1 amb aquelles pedrés edifica un altar al nom de Jahvé, i íéu a

l'entorn de l'altar una fossa de la capacitat de dues mesures de se-

menca. 33 Després hi apariá la llenya, talla a bocins el brau, i el

posa damunt la llenya. 34
1 digué: Ompliu quatre gerros d'aigua i

escampeu-la damunt l'holocaust i damunt la llenya. I digué : Feu-

ho una altra vegada. I ho feren una segona vegada. I afegí encara :

Feu-ho una tercera vegada. I ho feren tercera vegada; 35 talment

que l'aigua anava a l'entorn de l'altar i fins omplí la fossa.
36

1 vers

l'hora de l'oblació, el profeta Elias s'acostá, i digué : Jahvé, Déu

d'Abraam, d'Isaac i d'Israel, es reconegui avui que tu ets Déu a Is-

rael, i que jo sóc el teu servent,i que jo he fet aqüestes coses per la

teva paraula. 37 Respon-me, Jahvé, respon-me; a fi que aquest po-

blé reconegui que tu, oh Jahvé, ets Déu, i que ets tu el que con-

verteixes llur cor.

38
1 caigué el foc de Jahvé, i consumá l'holocaust, la llenya, les pe-

drés i la térra, i eixugá l'aigua que era en la fossa. 39 En veure

3l, Gn. xxxii, 28.

28.

—

Es feren lalls... El vessament 29.

—

Profetaren. S'entén que llanca-

de sang era considerat cora un mitjá ven crits, dansaven i esquincaven llurs

per a unir-se a la divinitat. Es com- carns, coses totes que formaven part de

prén que en un moment tan transcen- les cerimónies del cuite, i aixójfnj l'hora

dental els sacerdots de Baal s'esquinces- en qué s'ofereix Vofrena, o sia, l'ofrena

sin les carns, per tal d'atreure l'atenció d'un anyell i d'una mica de fariña, vers

deis déus. Altrament, les religions ca- les tres de la tarda,

nanees abundaven en ritus sanguinaris 32.

—

Dues mesures de semenfa. Tretze

i cruels pitjors que els ací esmentats. litres.
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aixó, tot el poblé caigué fac en térra, i digué : Jahvé és Déu,

Jahvé és Déu. 40
I Elias els digué : Agafeu els profetes de Baal

;
que

no se n'escapi ni un. Els agafaren, i Elias els féu davallar al torrent

de Cison i allí els escanyá.

41 Llavors Elias digué a Acab : Puja, menja i beu
;
puix que ja se

sent remor de la pluja.
42

1 Acab puja per menjar i per beure. I

Elias puja al cim del Carmel, i inclinat a térra, posa el rostre entre

els genolls. 43
1 digué al seu criat : Puja, si et plau, i mira camí de

la mar. I puja, i esguardá, i digué : No hi ha res. I Elias digué

:

Torna-hi fins set vegades. 44
I a la setena vegada, el criat digué:

Vet aquí un nuvolet petit com el palmell de la má d'un home,

que puja del mar. I Elias digué : Vés, digues a Acab : Enganxa els

cavalls i davalía, que la pluja no et sorprengui. 45
1 en un mo-

ment el cel es tapa de núvols, el vent es desencadena, i caigué una

gran pluja. I Acab puja al seu carro, i se n'aná a Jezrael.
46

1 la

má de Jahvé fou damunt d'Elias, i ell es cenyí els lloms, i corregué

davant d'Acab fins a l'entrada de Jezrael.

Elias en la muntanva de l'Horeb

(C. XIX.) *Acab recontá a Jezabel tot el que Elias havia fet, i

com havia occit amb glavi tots els profetes. 2 Llavors Jezabel enviá

un missatge a Elias per dir-li : Així em facin els déus, i pitjor, si

demá a aquesta hora no faig de tu el que tu has fet de cada un d'a-

quells. 3 Elias, estemordit, s'alcá i se n'aná per amor de la seva

vida ; i arribá a Bersabé de Judá, i acomiadá allí el seu criat.

40. — Al torrent' de Cison, que corre

al peu del Carmel del S.E. al N.O.
Els escanyá, en el sentit que féu exe-

cutar l'acció per altri.

45.

—

Jezrael, actualment Zerin, es

drega damunt un muntitjol rodó a l'ex-

trem occidental de les muntanyes de

Gélboe (Jos. XVII, 16) i dona el nom
a la plana que es desplega ais seu peus.

Acab hi tenia un palau (XXI, 1) i la

ciutat venia a ésser com una segona

capital del reialme. En aquesta avinen-

tesa, Acab s'apressá a arribar-hi, per tal

de dur al palau la nova deis grans es-

deveniments del Carmel.
3.

—

Bersabé de Judá. Al Sud de la

Palestina cisjordánica. Gairebé ais lí-

mits del desert de Faran, en el qual

anava a introduir-se el profeta. Per
compassió acomiadá el seu criat, per tal

de no exposar-lo a les sofrences de la

fam i de la set en el desert.
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1

4 Pero eil camina dins el desert una jornada de camí; i ana a asseure's

sota una ginestera, i es desitjava la mort, dient : Prou, Jahvé, pren

la meva ánima; perqué jo no vale pas més que els meus pares.

5
I s'acotxá, i s'adormí sota la ginestera; quan vet aquí que un ángel

el toca, i li digué : Alca't i menja. 6 Esguardá, i vet aquí que en el

seu cap<;al hi havia un pastell cuit damunt les brases, i una gerra

d'aigua. Menjá i begué, després s'acotxá de nou, 7
i l'ángel de Jahvé

torná i el tocá segona vegada, i digué : Aixeca't, menja; car el camí

és massa llarg per a tu.
8
S'alcá, menjá i begué; i enrobustit amb

aquella menja, caminá quaranta dies i quaranta nits fins a Horeb, la

muntanya de Déu. 9
I allí entrá en la cova, i hi va passar la nit.

I vet aquí que la paraula de Jahvé vingué a ell, i li digué : ¿Qué fas

aquí, Elias?
10 Respongué: M'he arborat de zel per Jahvé, Déu

deis exércits; perqué els filis d'Israel han abandonat el teu pacte,

han desfet els teus altars, i han occit a glavi els teus profetes, i

jo he restat tot sol, i encara cerquen de llevar-me la vida. 11 Déu li

digué: Ix enfora i resta dempeus dalt la muntanya davant Jahvé.

I heus ací que passava Jahvé.

6.

—

Un pastell cuit damunt les brases.

Aquest nodriment miraculós que Déu
aparellá a Elias ve considerar com una
figura de l'Eucaristia, que és el venta-

ble pa de vida, en virtut del qual tenim

forces per a fer el camí del Cel fins que
entrarem en possessió de la visió beatí-

fica de Déu.
8.—Horeb, la muntanya de D¿u. És

anomenada així per rao de les grans

manifestacions de Déu en aquells in-

drets, al temps de l'Éxode. Arrecerat

damunt el Sinaí, on Déu havia promul-
gat la seva Llei, Elias s'enrobustia i es-

perava conéixer els mitjans que li cal-

dria emprar per tal de restituir aquella

mateixa Llei al seu pie vigor en el po-
blé d'Israel.

1 1.

—

Ix enfora... de l'espluga on ha-

via passat la nit i puja dalt al cim de la

muntanya. Aqüestes paraules referents

a Tapando de Jahvé son la resposta a

l'ánima amargada de desesperado del

profeta zelós, que no podia compren-
dre els tristos resultats que s'havien

seguit a la seva brillantíssima inter-

venció en el Carmel. En el silenci

imponent de la solitud sinaítica, la

contemplado del seu fracás devia pe-

netrar-li constantment com un clau tor-

turador. Després d'haver fet tot el que
era en el seu poder, i d'haver realitzat

fidelment tot alió a qué havia estat

cridat, ara es convencía que no era

millor que altres que temptaren alió

mateix que ell, i que ell talment «no
valia més que els seus pares.» L'apa-

rició de Déu aquí narrada ve a ésser

una llicó profunda i un reconfort per

al profeta, esgotat físicament i moral.

Noti's que la Teofania és precedida per

un huracá violentíssim que somou les

entranves deis monts, segueix un terra-

trémol, i per fi un foc. Jahvé no com-
pareix en cap d'aquests grans capgira-

ments de la natura. Ve un ventijol

lleuger, i enmig d'aquest apareix el

Senvor. Amb aixó es feia comprendre
al profeta que tots els elements de la

natura están en mans de Déu, i que
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Un vent fort, impetuós, fendia les muntanyes i esmicolava les

pedrés davant Jahvé; pero Jahvé no era pas en el vent. I després

del vent, un terratrémol; pero Jahvé no era pas en el terratrémol.

12
1 després del terratrémol, un foc; pero Jahvé no era pas en el

foc. I després del foc, un ventijol dolc i subtil.
13

1 quan Elias

l'hagué sentit, s'embolcá la fac amb el mantell, i eixí fora, i s'aturá

a l'entrada de la cova; i vet aquí que una veu s'arribá a ell, a dir-li:

¿Qué fas aquí, Elias?

u Respongué: M'he arborat de zel per Jahvé, Déu deis exér-

cits
;
perqué els filis d'Israel han abandonat el teu pacte, han desfet

cls teus altars, i han occit a glavi els teus proíetes, i jo he restat

tot sol, i encara cerquen de llevar-me la vida.

15 Pero Jahvé li digué: Vés, refés el camí del desert, fins a Damasc;

i quan serás allí, ungeix Hazael per rei sobre la Siria;
,G ungeix

Jehú, fill de Namsi, per rei sobre Israel; i ungeix Eliseu, fill de Safat,

d'Abel-Mehula, per proíeta en lloc teu. 17
1 s'esdevindrá que el qui

s'escapará de 1' espasa d' Hazael, Jehú l'occirá, i el qui s'escapará

de l'espasa de Jehú, Eliseu l'occirá.
18 Pero jo em reservaré a Is-

rael set mil homes, co és, tots aquells qui no han pas fiectat el

genoll davant Baa!, tots aquells la boca deis quals no l'ha besat.

14, Rom. xi, 3. — 16, II Rg. ix, ». — 18, Rom. XI, 4.

se'n pot servir a mercé del seu albir

per a l'extirpació deis impiadosos, pero

misericordiós com és, no es vol mos-
trar únicament exigent i sever en el

cástig, sino que es decanta a usar de

paciencia, suavitat i longanimitat en-

vers els pecadors. Elias, dones, ha de

governar el seu zel, moderant-lo a la

llum d'aquests exemples divins.

13.— / eixi fora. La gran ventada,

el terratrémol i el foc li havien impedit

d'obeir immediatament a la primera in-

vitado divina (v. 1 1).

Qué fas aguí ? Déu li fa la mateixa
pregunta i el profeta li dona la ma-
teixa resposta que en els vv. 9-10.

14.—He restat tot sol. Tal vegada els

profetes amagats per Abdias havien es-

tat descoberts i morts, o potser no com-
pareixien en públic.

18. — Em reservaré set mil homes. Es
tracta d'un nombre rodó i simbólic, que
designa el grup d'aquells israelites fi-

dels, escapats a la violenta persecució

d'Acab ijezabel, els quals no reeixiren,

malgrat ílurs esforcos, a exterminar el

cuite del veritable Déu.
La boca deis quals no l'ha besat. Fa

referencia al ritu paga de besar-se la

má enviant després el bes a l'idol en

senyal d'adoració. L'aparició i la pa-

raula de Déu devien encoratjar el pro-

feta, el qual devia partir de l'Horeb tot

esperancat en aquell escollit grup de

creients que com un llevat fermentaría

en el seu degut temps tota la massa na-

cional , i tot consolat de veure que la seva

obra no hauria estat estéril, i que tindria

un digne substitut en la persona d'Eliseu

per a la realització deis plans divins.
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La vocació d'Eliseu

19 Elias partí d'allí, i trobá Eliseu, fill de Safat, el qual llaurava,

tenint davant seu dotze parelles de bous, i ell mateix guiava la dot-

zena parella. Elias se li acostá, i li llanca damunt el seu mantell.

20
1 deixá els bous i corregué rera Elias, i digué : Et prego que em

deixis anar a besar el meu pare, i la meva mare, i després et se-

guiré. I Elias li digué: Vés, i torna; pero pensa el que t'he fet jo!

21
1 s'allunyá d'ell, i prengué una parella de bous, i els degollá; i

amb els arnesos deis bous en cogué la carn, i la dona al poblé.

Després, s'alcá, i ana rera Elias i es posa al seu servei.

Victoria dels israelites sobre els siriexcs

(C. XX.) 1
Ara., Ben-Hadad, rei de Siria, aplegá tot l'exércit,

i tenia amb ell trenta-dos reis, i cavalls, i carros; després puja, i posa

setge a Samaría, i la baté. 2
I enviá missatgers a Acab per dir-li:

3Així

parla Ben-Hadad: El teu argent i el teu or és meu; les teves mullers

i els teus bells filis són meus. 4
1 el rei d'Israel respongué en aquests

termes : Com tu dius, oh rei, missenyor, jo sóc teu ensems amb tot

el que tinc.
5
I els missatgers tornaren i digueren: Així ha dit Ben-

Hadad : Jo t'havia enviat a dir : Em lliurarás el teu argent i el teu

or, les teves dones i els teus filis ;
6 altrament, demá en aquesta hora

t'enviaré els meus servents, que recercaran la teva casa, i la casa

dels teus servents, i tot el que hi ha de més precios ais teus ulls,

ho posaran en llurs mans i s'ho enduran.

7 Llavors el rei d'Israel crida tots els ancians del país, i digué

:

Considereu, si us plau, i vegeu com está cercant la malvestat, per-

qué ell ha enviat a mi per teñir les meves mullers, i els meus

filis, i l'argent meu i l'or meu; i no li he refusat res.

19.

—

Li lian(a damunt el seu mantell. transferencia de poder; en el cas pre-

Aquesta acció simbólica denotava la sent, del ministeri del mestre al deixeble.
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8
I tots els ancians i tot el poblé li digueren : No l'escoltis i no

el satisfacis.
9
E11, dones, digué ais enviats de Ben-Hadad: Digueu

al rei, missenyor : Tot aixó per qué has enviat a dir la primera vega-

da a ton servent, jo ho faré, pero aixó últim, no ho puc fer. Els

missatgers se n'anaren i li dugueren la resposta. 10
I Ben-Hadad

enviá a dir a Acab : Així i tant em facin els déus, i pitjor, si la pols

de Samaría bastará per omplir el palmell de la má de la gent que

em serveix. 11
1 el rei d'Israel respongué, i digué: Aquell que tot

just está cenyint-se les armes, que no es vani cora el que ja pot de-

posar-les. 12 En sentir aquesta resposta — ell estava bevent amb els

reis, sota les tendes— ,
digué ais seus servents: Ordeneu-vos. I

s'arrengleraren contra la ciutat.

13 Llavors s'acostá un profeta a Acab, rei d'Israel, i digué: Així

ha dit Jahvé : ¿Has vist tota aquesta multitud? Vet aquí que te la

lliuro a la má, i coneixerás que jo sóc Jahvé.
14

1 Acab digué : ¿Per

qui? I aquest digué: Pels criats deis princeps de les províncies.

I Acab digué: ¿Qui emprendrá el combat? I digué: Tu. 15 Llavors

íéu el recompte deis princeps de les províncies, i en trobá dos-cents

trenta-dos. I després d'ells, féu el recompte de tota la gent de tots

els filis d'Israel, i eren set mil. 16
1 feren una sortida vers migdia, quan

Ben-Hadad estava bevent i embriagant-se en les tendes, ensems amb

els trenta-dos reis que havien vingut al seu socors. 17
1 els criats deis

princeps de les províncies sortiren els primers : i Ben-Hadad enviá

gent i li ho referiren, dient : Es veuen sortir alguns homes de Samaría.

18
1 els digué: Siguin sortits per pau o per guerra, agafeu-los vius.

19 Els criats, dones, deis princeps de les províncies eixiren de la ciu-

tat; i darrera d'ells l'exércit llur.
20

1 l'un percudía l'altre, i els si-

rienes fugiren, i els perseguiren; i Ben-Hadad, rei de la Siria,

s'escapá a cavall, amb uns cavallers. 21
1 el rei d'Israel eixí enfora, i

1 1 .— Cenyint-se les armes. La respos-

ta d'Acab a Ben-Hadad II, rei de Siria,

aquesta vegada ja és més contundent, i

ve expressada a través d'un breu pro-

verbi, que vol dir: No s'ha de cantar

victoria abans d'anar a la batalla, ni

atribuir-se el triomf quan encara no

s'han mesurat les forces de l'adversari.

14.— Criats deis princeps de les pro-

víncies. Cada provincia o districte tenia

un príncep, cap o governador, que tenia

a les seves ordres un eos de soldats

triats, que aquí són anomenats criats

deis princeps.
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percudí els cavalls i els carros, i causa una gran desfeta ais siriencs.

22 Llavors s'acostá al rei d'Israel aquell profeta, i li digué : Vés, forti-

ficad, i considera i veges el que et toca fer; perqué d'aquí a un any,

el rei de la Siria pujará contra tu.
23

1 els servents del rei de la Siria

li digueren: Els déus deis israelites són déus de les muntanyes, i

per aixó ens han vencut; pero combatem-los a la plana, i els ven-

cerem. 24 Pero fes aixó; lleva cada un d'aquells reis del seu carree i

posa capitans en llur lloc.
25 Després fes-te un exércit semblant al

que t'ha estat desconfit, i altres tants cavalls i carros; i combatrem

contra ells en la plana, i els vencerem. I consentí a llur proposta,

i ho féu així mateix.

Una altra victoria dels israelites

26
1 l'any següent, Ben-Hadad passá la revista dels siriencs i puja

a Afee per combatre Israel.
21

1 els filis d'Israel feren semblantment

llur revista, i proveíts de queviures, eixiren a l'encontre dels siriencs;

i davant d'ells, acampaven els israelites com dos ramadets de cabres,

mentre els siriencs omplien la térra.

28 Llavors l'home de Déu s'atansá al rei d'Israel, i li digué : Així ha

parlat Jahvé : Ja que els siriencs han dit : Jahvé és Déu de les munta-

nyes, pero no Déu de les valls, jo et lliuraré a les mans aquesta gran

gernació i coneixereu que jo sóc Jahvé.
29

1 estigueren acampáis els

uns d'enfront dels altres per set dies ; i el dia seté es lliura la batalla
;

i els filis d'Israel percudiren en un dia cent mil homes a peu, dels

siriencs. 30
1 els restants fugiren a Afee, dins de la ciutat, on la

muralla caigué damunt vint-i-set mil homes que restaven. Ben-

Hadad mateix fugí, i entrat a la ciutat, passava de cambra en

cambra. 31
1 els seus servents li digueren : Vet aquí que hem sentit a

dir que els reis de la casa d'Israel són reis benignes; ara, dones,

permet-nos de posar-nos sacs sobre els lloms, i cordes al coll, i

eixim vers el rei d'Israel; tal vegada ell et perdoni la vida.
32 Es

cenyiren, dones, de sacs els lloms i de cordes el coll, i vingueren

al rei d'Israel, i digueren : El teu servent Ben-Hadad diu així : De
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gracia, que jo visqui. I ell digué : ¿És encara viu? Es germá

meu. 33 AquelIs homes espiaven atentament si eixia de la boca

(d'Acab) una paraula favorable, i li feren : Ben-Hadad és ton germá.

I ell digué: Aneu, i emmeneu-lo aqui. Ben-Hadad, dones, vingué

enfora vers Acab; i aquest el féu pujar dalt el seu carro. 34 Ben-Hadad

li digué : Jo et restituiré les ciutats que el meu pare prengué al teu

pare, i tu establirás mercats a Damasc, com el meu pare se n'havia

establerts a Samaría. I jo, respongué Acab, et deixaré anar amb

una alianca. Així pacta amb ell, i el deixá anar.

Un profeta li'n fa retret

35 Llavors un home d'entre els filis deis profetes digué al seu com-

pany, per paraula de Jabvé : Co!peix-me, si et plau. Pero refusá de

colpir-lo.
36

1 ell digué : Ja que tu no has obeit la veu de Jahvé, vet

aquí que quan tu te n'anirás de vora meu, un Heó t'occirá. I quan

fou departit d'ell, un lleó el trobá i l'occí.
37 Després trobá un altre

home, i li digué : Pega'm, si et plau, i aquell li pega i el feri.
38

1 el

profeta se n'aná, i es presenta enmig del camí, havent-se disfressat

amb una bena damunt els ulls.
39

1 en passar el rei, ell crida, i digué:

El teu servent havia passat enmig del combat, i vet aquí que vingué

un home que n'emmená un altre, i digué : Mira aquest home ; si ell

manqués, la teva persona será per la seva, o bé tu pagarás un talent

32.

—

És germá meu. No sois li pla-

nyeré la vida, sinó que el tractaré com
a rei, d'igual a igual. A l'Orient, quan
aquell a qui es demana protecció deixa

escapar un mot d'amistat o de benvo-
lenca, cal mantenir-lo com quelcom
sagrat, en forca de la llei que els árabs

anomenen: dakhel.

34.

—

Jo et restituiré ¡es ciutats. El ma-
teix Ben-Hadad presenta les propostes

de la pau. Ell li restituirá les ciutats

que el seu pare havia pres a Amri; i

Acab, de més a més, podrá obrir magat-
zems de corriere a Damasc i tenir-hi

establiments, com els sirienes en tenien

a Samaría.

L'alianca d'Acab amb el rei de Siria

i tota la indulgéncia que aquella suposa
s'explica fácilment, si es teñen en comp-
te les amenaces greus i imminents de la

invasió assíria, que llavors estava duent
a terme en els reialmes veins Salma-
nassar II (857-825). El rei d'Israel, en
lloc de recorrer a Déu, prefereix de cer-

car els mitjans humans, i peraixó Déu
el castiga. A conseqüéncia de la des-

feta de Carear, es trencá l'alianca entre

Acab i Ben-Hadad.
La guerra devia esdevenir entremig

d'aquells tres anys de pau entre Israel

i Siria, de qué es fa esment en el cap.

XXII, 1.
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d'argent. 40
1 mentre el teu servent estava fent aixó i alió, aquell no

es trobá més. I el rei d'Israel li digué : Tal és la teva sentencia, tu

mateix l'has pronunciada. 41 Llavors ell tot seguit s'aixecá la bena

de damunt deis ulls ; i el rei d'Israel ho reconegué, que aquell era un

deis proíetes. 42
1 digué al rei: Així ha dit Jahvé : Com sigui que

has deixat anar de les teves mans l'home que jo havia lliurat a Tana-

tema, la teva persona será per la seva, i el teu poblé peí seu poblé.

43
1 el rei d'Israel se n'aná a casa seva contorbat i despitat, i vingué

a Samaría.

La vinya de Nabot

(C. XXI.) *Després d'aquestes coses, s'esdevingué que, tenint

Nabot de Jezrael una vinya a Jezrael, al costat del palau d'Acab,

rei de Samaria, 2 Acab parla a Nabot en aquests termes : Cedeix-me

la teva vinya, si et plau, a fi que em serveixi d'hort, puix que

justament és tocant al meu palau; i jo te'n donaré en lloc seu una

altra de millor; o, si t'és plaent, et donaré el diner peí que valgui.

3 Pero Nabot respongué a Acab : Déu me'n guard, de donar-te There-

tatge deis meus pares.
4
I Acab se'n vingué a casa seva contorbat i

despitat per la resposta que li havia donat Nabot Jezraelita, co és

:

Jo no et donaré l'heretatge deis meus pares; i s'acotxá damunt

el seu Hit, i gira la cara contra la paret, i no prengué aliment.

5 Vingué a ell Jezabel, la seva muller, i li digué : ¿ Qué és aixó, que

estás contorbat d'esperit i no prens aliment? 6
I digué: Perqué jo

havia parlat a Nabot Jezraelita, i li havia dit : Dóna'm la teva vinya

per diner, o bé, si t'és plaent, jo te'n donaré una altra en substitució.

42, Inf. xxii, 35.

3.

—

L'heretatge deis meus pares. La pares, a no ésser en el cas d'extrema

proposta d'Acab pot semblar justa i fretura (cf. Lev. XXV, 15, 23-28;
sembla que Nabot no hauria d'haver Num XXXV, 7-8), en la qual certament

sentit repugnancia de sotmetre's a tan no es trobava Nabot. Els hebreus, per

enraonades condicions. Pero justament un sentiment de pietat, eren úfanosos

amb aixó Nabot es mostra fidel adora- de conservar intacta l'heréncia deis pa-

dor de Jahvé i observador de la llei de res, per tal que els béns no traspasses-

Moisés, que prohibía d'alienar a perpe- sin d'una tribu a l'altra, ni es barreges-

tuítat els béns haguts per heretatge deis sin.
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Pero ell ha dit : Jo no et donaré la meva vinya. 7
I Jezabel, la seva rau-

11er, li digué: ¿ Ets tu, dones, que exerceixes la sobirania sobre Israel ?

Alca't, pren nodriment, i que el teu cor s'alegri ; i jo et faré posseir la

vinya de Nabot Jezraelita.
8
I ella escriví lletres en nom d'Acab 1

les segellá amb el segell d'aquest i les enviá ais ancians i ais princi-

páis de les ciutats de Nabot, que habitaven amb ell.
9
I escriví en

aquelles lletres d'aquesta faisó : Publiqueu un dejuni i poseu Nabot

al cap de la gent; 10
i feu comparéixer davant ell dos homes per-

duts, que testifiquin contra ell, dient : Tu has blasfemat Déu i el

rei. Després meneu-lo fora i apedregueu-lo fins que mori. 11
1 la

gent de la ciutat de Nabot, els ancians i els principáis que habitaven

en la ciutat d'aquest, feren com Jezabel els havia enviat, segons es-

tava escrit en les lletres que els havia enviat. 12
1 publicaren el de-

juni i feren estar Nabot al cap de la gent. 13 Després vingueren

aquells dos homes perduts i es presentaren davant Nabot, i testi-

ficaren contra ell, a la presencia del poblé, dient : Nabot ha blasfe-

mat Déu i el rei. Tot seguit el menaren fora de la ciutat i l'apedre-

garen fins que morí. 14 Després, enviaren a dir a Jezabel : Nabot ha

estat apedregat i ha mort. 15
1 quan Jezabel hagué sentit que Nabot

havia estat apedregat i que era mort, digué a Acab : Alca't, pren

possessió de la vinya de Nabot Jezraelita, que ell havia refusat de

donar-te per diner; car Nabot no viu, que és mort. 16
1 quan Acab

hagué sentit que Nabot era mort, s'alcá per davallar a la vinya de

Nabot Jezraelita i prendre'n possessió.

17 Llavors paraula de Jahvé fou adregada a Elias, en aquests ter-

mes :

18 Alca't i davalía a l'encontre d'Acab, rei d'Israel, que és a

Samaría; vet aquí que és a la vinya de Nabot, on ha davallat, per pren-

dre'n possessió. 19
1 parla-li en aquests termes: Així ha dit Jahvé:

¿ Hauries tu occit i encara posseiries ? Després digues-li : Com els

cans han llepat la sang de Nabot, altre tant lleparan la teva. 20 Acab

digué a Elias : ¿ M'has trobat, enemic meu ? I ell digué : T'he trobat,

perqué tu t'has venut a fer el mal ais ulls de Jahvé. 21 Vet aquí que

jo faré decantar al teu damunt la malastruganga, i jo descombraré, i

19, Inf. xiii, 38. — 21, II Rg. ix, 8.
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jo exterminaré de la casa d'Acab qualsevol qui orina a la paret, lliu-

re i no lliure en Israel;
22

i reduiré la teva casa com la casa de Je-

roboam, fill de Nabat, i com la casa de Baasa, fill d'Ahia; perqué

m'has arborat d'ira i has fet pecar Israel.
23

1 Jahvé parla també con-

tra Jezabel, dient : Els cans menjaran Jezabel prop de la muralla de

Jezrael.
21

Els d'Acab que morirán dins la ciutat se'ls menjaran els

cans; i els que morirán pels camps, els ocells se'ls menjaran. 25 Ve-

ritablement, no hi havia hagut ningú com Acab, el qual s'havia venut

per fer el mal ais ulls de Jahvé; perqué Jezabel, la seva muller,

l'excitava. 26
1 cometé moltes abominacions, anant rera les ídoles,

segons tot el que havien fet els amorreus, que Jahvé havia tret de

davant deis filis d'Israel.

27
1 quan Acab hagué sentit aqüestes paraules, esquincá els seus

vestits, i es posa un sac sobre les carns i dejuná i jagué en sac, i

caminava a passos lents.
28

I paraula de Jahvé fou adrecada a Elias

Tesbita, dient :

23 ¿Has vist com Acab s'ha humiliat davant meu? Ja

que s'ha humiliat davant meu, 110 enviaré aquesta malvestat mentre

ell visqui, sinó a la seva casa, en vida del seu fill.

Acab s'asseguka l'alianca de Josafat contra els siriencs

(C. XXII.) "Hi hagué un repós de tres anys sense guerres entre

siriencs i israelites.
2 Peró l'any tercer, Josafat, rei de Judá, da-

valía al rei d'Israel.
3 Ara, el rei d'Israel digué ais seus servents

:

¿Sabeu que Ramot de Galaad és nostra? I tanmateix, no fem res

per a reprendre-la de mans del rei de Siria.
4 Després digué al

rei d'Israel : Fes compte de mi com de tu, i de la meva gent com

de la teva, i deis meus cavalls com deis teus. 5 Pero Josafat digué

al rei d'Israel : Demana, et prego, avui la paraula de Jahvé.

6
1 el rei d'Israel aplegá els profetes a l'entorn deis quatre-cents

homes, i els digué: ¿Aniré jo a la guerra contra Ramot de Galaad,

o bé me n'abstindré? I aquests digueren : Vés-hi i Jahvé la donará

22. Sup. xv, 29 ;
xvi, 5. — 23, II Rg. ix, 56. — 29, II Rg. ix, 26. - 1, II Par. xvm. 1.
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en mans del rei.
T PeróJosafat digué : ¿No hi ha aquí cap altre

profeta de Jahvé per consultar-lo?
8
I el rei d'Israel digué a Josafat:

Hi ha encara un home peí qual podrem consultar Jahvé, pero jo

l'odio, perqué no em profetitza mai res de bo, ans sois mal; és

Miqueas, fill de Jemla. I Josafat digué: No parli el rei així.
9 Lla-

vors el rei d'Israel, cridant un eunuc, li digué : Fes venir tot seguit

Miqueas, fill de Jemla.
10 El rei d'Israel i Josafat, rei de Judá, estaven asseguts cada un en

el seu tron, revestits de llurs vestidures, en l'era, a l'entrada de la

porta de Samaría; i tots profetitzaven davant d'ells.
n Sedecias,

fill de Canaana, s'havia fet corns de ferro, i digué : Així ha parlat

Jahvé : Amb aquests corns tu punxarás els siriencs fins que els hagis

exterminat. 13
1 tots els profetes profetitzaven igualment, dient : Puja

a Ramot de Galaad, i prosperarás, i Jahvé te la lliurará a la má.
13Ara, l'enviat que havia sortit a cridar Miqueas li parlava en aquests

termes : Vet aquí que ara els profetes tots a l'una prediuen prosperitat

al rei; que el teu parlar, et prego, sigui conforme al parlar d'un

d'aquests, i predigui prosperitat.

14 Pero Miqueas digué: Com viu Jahvé, jo diré el que Jahvé

m'haurá dit.
15 Vingué, dones, al rei, i el rei li digué : Miqueas,

¿anirem nosaltres a la guerra contra Ramot de Galaad, o bé ens

n'abstindrem? I ell els digué: Vés, dones, i prosperarás, i Jahvé la

lliurará a les mans del rei.

16
1 el rei li digué: ¿Fins a quant et conjuraré que no em diguis

res més que la veritat en nom de Jahvé? 17 Llavors els digué: Jo

veía Israel escampat per dalt les muntanyes, com ovelles sense pas-

tor, i Jahvé deia : Aqüestes són sense amo : que cadascú torni a casa

seva en pau. 18 Llavors el rei d'Israel digué a Josafat: ¿No et vaig

dir jo que mai no em profetitzava cap bé, ans sois mal ?
19

1 digué

:

8.— Miqueas, fill de ]emla. No s'ha de

confondre amb el seu homónim, que
visqué més tard i els escrits del qual es

conserven entre els dotze profetes me-
nors. Peí que es veu, Jemla era l'únic

profeta trobable del vertaderDéu a Sa-

maría. Elias i Eliseu devien estar allu-

nyats en algún altre indret de refugi.

Els profetes que foren consultats

abans de Miqueas no eren profetes de

Baal o Astarté, puix que invoquen

Jahvé, peró devien estar al servei deis

vedells d'or, el cuite deis quals era re-

provat peí Déu d'Israel.
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Per aixó, escolta la paraula de Jahvé : Jo veia Jahvé assegut damunt

el seu tron, i tot l'exércit del cel que era present davant d'ell, a dreta

i a esquerra. 20
1 Jahvé digué: ¿Qui induirá Acab, a fi que surti

contra Ramot de Galaad, i hi mori? I l'un deia una cosa, i l'altre,

una altra.
21 Llavors eixí fora un esperit, el qual es presenta davant

Jahvé, i digué: Jo l'induiré. I Jahvé li digué : Com? 22
1 ell di-

gué : Jo eixiré fora i seré esperit de mentida en la boca de tots els

seus profetes. I Jahvé digué : Tu l'induirás, i reeixirás; surt a fora

i fes així.
23 Vet aquí, dones, que Jahvé ha posat un esperit de men-

tida en la boca de tots els profetes que són allá. I Jahvé ha pronun-

ciat mal sobre tu.

24 Llavors Sedecias, fill de Canaana, es va acostar, i percudí Mi-

queas a la gaita, i digué : ¿Per on l'esperit de Jahvé ha sortit de mi,

per parlar-te a tu? 25
1 Miqueas digué: Vet aquí que tu ho veurás

aquell dia en qué anirás de cambra en cambra per amagar-te. 26
1

el rei digué : Pren Miqueas i mena'l a Amon, governador de la vila,

i a Joas, fill del rei ;
27

i digues-los : Així ha dit Jahvé : Poseu

aquest a la presó, i peixeu-lo de pa d'aflicció i d'aigua d'aflicció, fins

que jo tornaré en pau. 28
1 Miqueas digué: Si, dones, tu tornes en

pau, será que Jahvé no haurá parlat per mi. Després digué: Vos-

altres, poblé tot, escolteu.

29 El rei d'Israel, dones, pujá amb Josafat, rei de Judá, contra Ra-

mot de Galaad. 30
1 el rei d'Israel digué a Josafat : Jo em disfressaré,

i així entraré a la batalla.
31 Ara, el rei de la Siria havia comandat

ais seus capitans de carros, que eren trenta-dos : No combateu contra

els petits, ni contra els grans, ans contra el rei d'Israel, tot sol.

32 Per aixó, quan els capitostos deis carros veieren Josafat, digueren :

Cert, aquell és el rei d'Israel; i es giraren vers ell per combatre'l

;

pero Josafat cridá.
33

1 quan els capitostos deis carros veieren que

no era el rei d'Israel, tornaren enrera d'ell.
34 Llavors algú tirá

l'arc a l'atzar, i ferí el rei d'Israel entre la falda i la cuirassa, per

aixó digué al seu carreter : Gira la má i mena'm fora del camp, per-

27.—Pa i aigua d'aflicció. Aquesta II Par XVIII, 26, és traduída així per

mateixa expressió, que es troba en St. Jeroni: poc pa i poca aigua.
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qué estic ferit.
35 Pero la batalla recruá en aquell dia. El rei es

tenia dret dalt del seu carro en fac deis siriencs, i al capvespre mo-

ría; i la sang de la ferida s'escorregué en el buc del carro.

36
1 a la posta del sol, es féu sentir un crit peí campament, dient:

Cadascú a la seva ciutat i al seu país !

37 Així morí el rei i fou

portat a Samaría, i a Samaría fou sepultat. 38
1 quan hom renta el

carro a l'estany de Samaría— on les meretrius es banyaven— els

cans lleparen la sang d'Acab, segons paraula de Jahvé, que havia dit.

89 Ara, quant al restant de les gestes d'Acab, tot el que féu, i la

casa de vori que bastí, i totes les ciutats que edifica, ¿per ventura

aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis Actes deis reis d'Is-

rael? 40 Acab s'adormí amb els seus pares; i Ocozias, el seu fill,

regná al seu lloc.

JOSAFAT, REI DE JUDA

41
Josafat, fill d'Asa, havia comem;at a regnar sobre Judá l'any

quart d'Acab, rei d'Israel.
42 Josafat tenia trenta-cinc anys quan

esdevingué rei, i regná vint-i-cinc anys a Jerusalem. El nom de la

seva mare era Azuba, filia de Salaí.

43 Seguí per tots els viaranys d'Asa, el seu pare, i no se n'apartá,

fent el que és plaent a Jahvé. 44 Tanmateix, els cimadals no foren

trets ; el poblé sacrificava encara i oferia perfums en els cimadals.

45 Ultra aixó, Josafat féu les paus amb el rei d'Israel.
4G Pertocant a

la resta de les gestes de Josafat, i les proeses que ell féu, i les guer-

res que tingué, ¿per ventura aqüestes coses no están escrites en

el Llibre deis Actes deis reis de Judá?
47

Ell tragué també fora del país els bagassers, que havien romás

del temps d'Asa, el seu pare. 48 En aquell temps, no hi havia rei a

Edom : el governador era en comptes del rei.

38, Sup. xxi
t 19.

41. — Josafat, fill d' Asa. Després II Par. XVII-XX li dedica llarg espai
d'haver recontat llargament la história per raó de la finalitat d'aquest llibre,

d'Acab, l'autor reprén el fil de la narra- que cerca de fer restablir sobretotel ca-
ció deixada oberta en el cap. XV, 24. rácter religiós i moral deis reis.

Del regnat de Josafat, no en senyala 48.—No hi havia rei a Edom. La Idu-
més que els grans trets, mentre el mea depenia de Josafat, per aixó un
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49
Josafat construí una flota de Tarsis per a anar a Ofir a cercar or;

pero no hi ana, perqué els vaixells es romperen a Asiongaber. 50 Lla-

vors Ocozias, fill d'Acab, digué a Josafat: Vagin els meus servents

amb els teus damunt el navili; pero Josafat no ho volgué. 51 Josafat

s'adormí amb els seus pares i fou sepultat amb ells en la ciutat de

David, el seu pare; Joram, fill seu, regná en lloc seu.

Ocozias, reí d'Israei.

58 Ocozias, fill d'Acab, comenta a regnar sobre Israel a Samaría,

l'any disseté de Josafat, rei de Judá ; i regná dos anys sobre Israel

;

53
i féu el mal ais ulls de Jahvé, i camina pels viaranys del seu pare

i de la seva mare ; i pels viaranys de Jeroboam, fill de Nabat, que

havia fet pecar Israel.
54

1 serví Baal i l'adorá, i despitá Jahvé,

Déu d'Israei, segons tot el que havia fet el seu pare.

governador seu el representava allí, ¡

aquest fet explica per qué el rei de Judi

pogué construir una flota a Asion-Ga-

ber, situat dins el territori d'Edom.



II LLIBRE DELS REIS

EN LA VULGATA, IV DELS REIS

(C. I.) ^esprés de la mort d'Acab, Moab es rebellá contra Israel.

2 Ocozias caigué del baleó de la seva cambra alta a Samaria, de qué

emmalaltí; enviá missatgers, i els digué : Aneu, consulteu Beel-

zebub, déu d'Accaron, per si guariré d'aquesta malaltia. 3 Pero l'án-

gel de Jahvé parla a Elias Tesbita : Alca't, vés a l'encontre deis mis-

satgers del rei de Samaria, i digues-los : ¿Per ventura no hi ha

Déu a Israel, que aneu a consultar Beelzebub, déu d'Accaron? 4 Per

aixó, així diu Jahvé: No davallarás del Hit a qué has pujat, ans de

cert, morirás. I Elias se n'aná. 5
I els enviats tornaren a Ocozias.

I ell els digué : ¿Per qué heu tornat? 6
I ells li digueren: Un home

ens ha sortit a l'encontre, el qual ens ha dit : Aneu, torneu al rei

que us ha enviat, i digueu-li : Aixi ha dit Jahvé : ¿Per ventura no

hi ha Déu a Israel, que tu envhs a consultar Beelzebub, déu d'Acca-

ron? Per aixó tu no davallarás pas del Hit a qué has pujat; ans de

cert, morirás.

7
I ell els digué: ¿Com és el posat d'aquell que us ha sortit a

l'encontre i us ha dit aquests mots ?

8
I aquests li digueren : Es un home vestit de pél, que va cenyit

d'un cinyell de cuir damunt deis lloms. Llavors digué: Es Elias

i.

—

Moab es r¿bella. A la mort deis

sobirans, els paisos sotmesos s'aprofi-

taven sovint de tal avinentesa per a des-

empallegar-se del jou estranger, com
resta comprovat pels annals babilonis i

assiris i per la mateixa historia hebraica.

6 - AMTIC TBSTAMENT IV
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Tesbita. 9 Envía llavors un capitá amb els seus cinquanta homes. I

heus-el ací, ell seia dalt al cim de la muntanya. I aquell li digué

:

Home de Déu, el rei ha dit que davallessis.
10

Elias respon : Qué?, i

digué al capitá deis cinquanta : Si verament sóc un home de Déu,

caigui foc del cel, i et consumeixi a tu i la teva cinquantena. I cai-

gué foc del cel, i el consumí a ell i la seva cinquantena. 11 Ocozias

enviá de bell nou un altre capitá amb els seus cinquanta. I parlá a

Elias, i li digué : Home de Déu, així ha dit el rei : Davalía tot se-

guit.
12

Elias respongué, i digué : Si verament sóc home de Déu,

caigui foc del cel, i et consumeixi a tu i la teva cinquantena. 13 Oco-

zias enviá novament un tere, capitá amb els seus cinquanta. I pujá a

Elias, vingué i s'agenollá davant seu, i li suplicá, i li digué : Home
de Déu, et prego que la meva vida i la vida d'aquests cinquanta,

servents teus, sigui cara ais teus ulls.
14 Vet aquí que ha caigut foc

del cel, i ha consumit els dos primers capitans amb llurs cinquan-

tenes; pero ara sigui la meva vida preciosa davant els teus ulls.

15 L'ángel de Jahvé digué a Elias: Davalía amb ell, no temis d'ell.

S'akpá, dones, davallá amb ell, cap al rei; 10
i li digué: Així ha dit

Jahvé : Per tal com has enviat missatgers per a consultar Beelzebub,

déu d'Accaron, com si no hi hagués Déu a Israel, per demanar el

seu oracle, vet aquí que no davallarás del Hit a qué has pujat, ans

de cert, morirás. 17
1 morí, segons la paraula de Jahvé pronunciada

per Elias; i Joram li succeí en el reialme l'any segon de Joram, fill

de Josafat, rei de Judá; perqué Ocozias no tenia filis.
18 Ara, quant

al restant de les gestes d'Ocozias, ¿per ventura aqüestes coses no

están escrites en el Llibre deis Actes deis reis d'Israel?

17.

—

Joram li succeí en el reiahnt

l'any segon de Joram. El rei de Judá
també portava el nom de Joram.

L'any segon. Aixó topa amb l'altra

determinació cronológica del cap. III,

on s'afirma que Joram d'Israel pujá al

tron l'any divuité de Josafat. Cas que
no es tractés d'una errada de copista, la

dificultat s'esvaeix, si admetem la se-

güent hipótesi, co és, Josafat, l'any

setzé del seu regnat, s'hauriaassociat el

seu fill Joram al govern. En aquesta

suposició, l'any segon de Joram de Judá
correspondria a l'any divuité de Josa-

fat.

D'aquesta assumpció de Joram al

poder reial junt amb el seu pare, se'n fa

ressó l'autor en el cap. VIII, 16, si bé

aquest verset és objecte de controvérsia

pertocant a la seva autenticitat.
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Elias arrabassat al cel. Comen? del ministeri d'Eliseu

(C. II.)
1 Ara, quan Jahvé volia arrabassar Elias en un torb al cel,

Elias partí de Gálgala amb Eliseu. 2
I Elias digué a Eliseu : Atura't

ací, et prego, que Jahvé m'envia íins a Betel. Pero Eliseu respon-

gué : Com és cert que viu Jahvé, i com és cert que viu la teva ánima,

jo no et deixaré. Així davallaren a Betel. 3 Els filis deis profetes

que eren a Betel anaren a trobar Eliseu, i li digueren: ¿Saps tu

que avui Jahvé rapirá amunt el teu senyor de vora teu ? Respon-

gué : També ho sé, no parleu.
4
Elias li digué: De gracia, Eliseu,

atura't ací, car Jahvé m'envia a Jericó. Ell respongué : Com és cert

que viu Jahvé, i com és cert que viu la teva ánima, jo no et deixaré

pas. I arribaren a Jericó.
6 Els filis deis profetes que eren a Jericó

s'acostaren a Eliseu, i li digueren: ¿Saps tu que avui Jahvé rapirá

amunt el teu senyor de vora teu? Ell respongué : També ho sé, no

parleu. 6
I Elias digué : De grácia, atura't ací; perqué Jahvé m'envia

al Jordá. Pero aquell digué : Com és cert que viu Jahvé i que viu la

teva ánima, jo no et deixaré. Així prosseguiren el camí ensems.

7 Cinquanta homes, d'entre ells filis del profetes, anaren i s'atura-

ren a l'altra banda, de lluny, mentre Elias i Eliseu s'aturaren da-

munt la riba del Jordá.
8 Llavors Elias prengué el seu mantell, el

plegá, i percudí les aigües, les quals es descompartiren en dues

parts, talment que ambdós passaren per l'eixut.

9
I en ésser a l'altra banda, Elias digué a Eliseu: Demana, ¿qué

vols que faci per tu, abans que jo sigui rapit de vora teu? Eliseu

respongué : De grácia, que em sigui donada una doble porció del

3.

—

Els filis deis profetes. Els qui feien raelites piadosos, que sota la direcció

part de la comunitat local deis profetes. d'un capdavanter, anomenat pare o

També aquests devien haver rebut mestre, es consagraven a lloar Déu i a

una especial revelació de Déu a l'entorn fer-lo conéixer, vetllant per la práctica

de la próxima partenga d'Elias, i no de la Llei mosaica. Alguns d'ells eren

gosant fer-li preguntes directament al afavorits peí do de profecía própiament
voltant del fet, s'adrecen a Eliseu, pero dita. Els fenómens sobrenaturals que
ell no gosa parlar sobre un tema trist; acompanyaven aquest do a voltes te-

per aixó recomana el silenci. nen certes semblances amb els caris-

S'ha escrit molt sobre aquests filis de mes que Déu concedía a l'Església pri-

profetes. ¿Qué eren i com vivien? En mitiva. Cf. I Cor. XII, 1 ss.

general, podem dir que eren estols d'is- 9.— Una doble porció... Eliseu fa al-
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teu esperit.
10

Elias digué : Has demanat una cosa difícil; tot amb

tot, si tu em veus quan jo seré rapit de vora teu, et será concedit;

pero si no em veus, no et será concedit.

11 Ara, s'esdevingué que mentre caminaven i parlaven, vet aquí

un carro de foc i cavalls de foc, que els destriaren l'un de l'altre,

i Elias puja al cel en un torb. 12
I Eliseu ho veié i crida: Pare meu,

Pare meu, carro d'Israel, i la seva cavalleria. Després no el veié

més. I prengué els seus vestits i els esquin^á en dos trossos. 13 Des-

prés algá el mantell d'Elias, que li havia caigut damunt, torná i s'atu-

rá damunt la riba del Jordá.
14

1 prengué el mantell d'Elias, que li

havia caigut damunt, i percudí les aigües, i digué : ¿ On és el Se-

nyor, Déu d'Elias? I havent percudit també ell les aigües, aqüestes

es destriaren a banda i banda, i Eliseu passá.

15 Quan els filis deis profetes que habitaven a Jericó el veieren,

anant-li a l'encontre, digueren : L'esperit d'Elias s'ha posat sobre Eli-

seu. I li vingueren a l'encontre, i s'inclinaren fins a térra davant d'ell.

16
I li digueren: Vet aquí que vora teu els teus servents, cinquanta ho-

11, Ecli. xlviii, 13 ; I Mee. n, 58.

lusió a Dt. XXI, 7, on la llei sobre

l'heréncia paterna atorga al primogénit

el doble deis altres. Ell, dones, com a

principal deixeble o fill espiritual d'E-

lias, demana per a ell mateix una part

de l'esperit del Mestre més abundant

que la que tocaría ais altres deixebles.

L'esperit del Mestre consistia sobretot

en el do de profecía i miracle i en el

zel per la gloria de Déu.
11.— Un carro de foc. Un torb vio-

lent s'endugué cel amunt el carro, ca-

valls i profeta. Un carro de foc i ca-

valls de foc, co és, tan resplendents que

semblaven foc. L'autor descriu el fet tal

com aparegué ais ulls d'Eliseu. El lloc

on fou transportat Elias, sois Déu el

coneix. Elias, com Enoc (Gen. V, 24),

és rapit al cel sense passar per la mort,

i continua vivint, ignorem on ni en

quines condicions (cf. Eccli. XLIV, 16;

XLVIII, 15; Hebr. XI, 15). Ell, com
Enoc, ha d'ésser l'herald de la justicia

vindicativa. Vindrá un dia a donar tes-

timoni del Messias; llavors será victima

de la mort, segons la doctrina de la tra-

dició patrística. Ara, així com hi ha dos
adveniments de Crist, l'un per a l'En-

carnació, l'altre per al judici final, així la

mateixa tradició patrística basada en
l'Escriptura (cf. Mt. XVII, 11, etc.),as-

senyala una doble vinguda d'Elias, l'una

que tingué lloc en la persona de Joan
Baptista, el qual fou animat de l'esperit

d'Elias, i l'altra que s'esdevindrá a la fi

deis segles enla persona mateixa d'Elias.

Ell mateix será un deis dos testimonis

que combatran contra l'Anticrist i pre-

pararan els homes al judici darrer (cf.

Apoc. XI, 3-8), com fou el principal

puntal de la Religió vertadera en els

temps calamitosos de la impia Jezabel.

12.— Carro d'Israel, i la seva cavalle-

ria. L'exclamació d'Eliseu és suggeri-

da peí fet de la visió del carro de foc.

Evidentment, en aquells temps, els car-

ros de guerra i la cavalleria, eren consi-

deráis com la forca principal d'un exér-

cit. La veritable forca d'Israel era un
profeta com Elias.
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mes com cal,et preguem que ens deixis anar a cercar el teu Senyor;

que tal volta l'esperit de Jahvé no l'hagi rapit, i l'hagi llan^at per da-

munt d'una d'aquelles muntanyes, en alguna d'aquelles valls. Pero ell

digué : No hi aneu. 17 Pero li feren for<;a, talment que se n'avergo-

nyí, i digué : Envieu-hi. Hi enviaren, dones, cinquanta homes, que

el cercaren tres dies, i no el trobaren. 18 Després tornaren a Jericó

on sojornava. I els digué : ¿No us ho deia jo que no hi anéssiu?

19 Ara, la gent de la ciutat digué a Eliseu : Vet aquí que el sojorn

d'aquesta ciutat és agradable, com veu missenyor, pero les aigües són

dolentes, i per aixó el país no té vida. 20 Llavors digué: Porteu-me

una escudella nova, i poseu a dintre sal. I la hi dugueren. 21
1

sortí a fora, a la deu de l'aigua, i llanca sal a dins, i digué : Així ha

dit Jahvé : Jo torno saludables aqüestes aigües : d'aquí no sortirá

ni mort ni deperiment. 22
1 aquelles aigües foren tornades a sanitat

fins al dia d'avui, segons la paraula d'Eliseu que ell havia pronunciat.

23 Després, d'allí puja a Betel, i en pujar peí viarany, alguns xa-

valets eixiren fora de la vila, i l'escarnien, i li deien : Puja, calb
;
puja,

calb. 24
1 ell, girant-se enrera, els veié i els maleí en nom del Se-

nyor. I dos óssos eixiren de la boscúria, i destrocaren quaranta-dos

d'aquells xavalets.

25
D'allá, ana a la muntanya del Carmel, d'on torna a Samaría.

JORAM, REI D'ISRAEL

(C. III.) ^oram, fill d'Acab, comencá a regnar sobre Israel, a

Samaría, l'any dinové de Josafat, rei de Judá, i regná dotze anys.

2 Féu el mal ais ulls de Jahvé : pero no tant com el seu pare i la seva

mare, perqué tragué Téstela de Baal, que el seu pare havía fabricat.

3 Tanmateix, s'aferrá ais pecats de Jeroboam, fill de Nabat, que havia

induít Israel a pecar, i no se'n decanta pas.

19.

—

El sojom a" aquesta ciutat es a%ra- cosa gravissima. Aquesta deu d'ai-

dable. Realment Jericó está situada en gua purificada d'Eliseu perdura en-
una valí esponerosíssima i rica de ve- cara amb el nom á'Ain-es-Sultan, i és
getació com un paradís. tan abundant, que dona origen a un

Per a una contrada recremada del petit rierol que passa per Tactual vila

sol, la manca d'aigua per beure és una d'Er-Riha.
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Guerra contra els moabites

4 Mesa, rei de Moab, criava molt de bestiar i pagava al rei d'Israel

un tribut de cent mil anyells i cent mil moltons amb llur llana.

6 Peró en morir Acab, el rei de Moab es rebellá contra el rei d'Israel.

6 Llavors el rei de Joram eixí de Samaría i passá en revista tot

Israel; després es posa en camí, 7
i enviá a dir a Josafat, rei de Judá:

El rei de Moab se m'ha rebellat, ¿vols venir tu amb mi a la guerra

contra Moab? Ell respongué : Vindré, fes de mi com de tu ma-

teix, de la meva gent com de la teva, deis meus casalls com deis teus.

8
I afegí: ¿Per quina ruta pujarem? Joram respongué: Per la via del

desert d'Edom. 9 Així el rei d'Israel, el rei de Judá, i el rei d'Edom

es mogueren ; i després d'haver girat cap a migdia en una marxa

de set dies, manca l'aigua a l'exércit i a les bésties que li anaven

darrera. 10 Llavors el rei d'Israel digué : Ai! que Jahvé ha cridat

ensems aquests tres reis, per a donar-los en mans de Moab. 11
1

Josafat digué: ¿No hi ha cap profeta de Jahvé, a fi que per ell

consultem Jahvé? I un deis servents del rei respongué, i digué:

Eliseu, fill de Safat, que vessava l'aigua damunt les mans d'Elias, és

ací.
12

1 Josafat digué: La paraula de Jahvé és amb ell. El rei d'Is-

rael, dones, i Josafat, rei de Judá, i el rei d'Edom, anaren vers ell.

13 Peró Eliseu digué al rei d'Israel : ¿Qué hi ha de comú entre jo i

tu? Vés-te'n ais profetes del teu pare, i ais profetes de la teva mare.

I el rei d'Israel li digué : No; perqué Jahvé ha cridat ensems aquests

tres reis, per tal de donar-los en mans de Moab. 14
1 Eliseu digué :

Com viu Jahvé, Déu deis exércits, que jo serveixo, si no tingués

respecte a Josafat, rei de Judá, no faria cap compte de tu ni em

dignada d'esguardar-te. 15 Ara feu-me venir un sonador d'arpa;

4.

—

Mesa, rei de Moab (vers l'any

850 a. C). S'immortalitzá en la ins-

cripció famosa, on recoma totes les

dades més importams de la seva vida,

amb allusions expresses a Amri i Acab,
venint a ésser un admirable comple-
ment i confirmado deis fets historiats

per la Biblia. Aquesta inscripció, des-

coberta per Dibon en el 1868, es troba

avui dia a París, en el Museu del Lou-
vre.

15.— Un sonador d'arpa. Els profe-

tes hebreus manta vegada recorrien a

la música, no pas per cercar-hi la ins-
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i mentre el sonador arpejava, la má de Jahvé fou sobre Eliseu; 16
i

ell li digué : Així ha dit Jahvé, que es facin en aquesta valí moltes

fosses ;
17 perqué així ha dit Jahvé : No sentireu vent, i no veureu

pluja, i amb tot, aquesta valí s'omplirá d'aigua, de la qual beu-

reu vosaltres i els vostres ramats i les vostres bésties de servei. 18
1

aixó encara és cosa minsa ais ulls de Jahvé, per tal com ell us do-

nará encara Moab a les vostres mans. 19
1 desfareu totes les ciutats

emmurallades, totes les ciutats principáis, i abatreu tots els arbres

fruiters, obturareu totes les deus d'aigua, i desolareu de pedrés tota

térra ja fértil.
20

1 l'endemá matí, a l'hora d'oferir-se l'oferta, s'es-

devingué que heus ací que aigües venien del costat d'Edom ; i la

térra fou omplerta d'aigües.

21 Ara, tots els moabites, havent oi't que tots aquells reis pujaven

per fer-los la guerra, s'havien convocat de cada un que cenyís es-

pasa en amunt, i s'havien destacat en la frontera. 22
1 aquell matí, en

alcar-se, el sol resplendia damunt de les aigües ; i veieren enfront

d'ells, de lluny, aquelles aigües, roges com sang; 23
i digueren

:

Alió és sang ; ben segur que aquells reis s'han batut entre ells i l'un

ha percudit l'altre. Ara, dones, moabites, al botí!

24 Així vingueren vers el campament d'Israel
;
pero els israelites

s'alcaren, i percudiren els moabites, i aquests fugiren de davant

d'ells ; i els israelites entraren en el país deis moabites, sempre ba-

tent-los.
25

1 destruíren les ciutats; i cada un d'ells llanca la seva

pedra en els millors camps, i així els ompliren, i obturaren tota deu

d'aigua, i abateren tot arbre fruiter. No restaren més que les mu-

ralles de Quir-Hareset ; els foners l'havien voltada i colpida.

piració profética, sinó per tal de recon- La má de Jahvé fou sobre Eliseu. Vol
centrar-se en llur interior i evadir-se dir que llavors el profeta actuá o parlá

del món extern, i així estaven més dis- sota una especial moció l'Esperit di-

posats a percebre les comunicacions de vinal.

l'Esperit Sant. Cf. I Rg. X, 5; I Par. 25.

—

Quir-Hareset érala capital de
XXV, 1 ss. Moab, actualment Kerak, que es dreca

En aquesta avinentesa, Joram, rei dalt d'un puig, elevat uns 900 metres,
prevaricador d'Israel, amb la seva pre- tot voltat de cingles de 300 a 400 metres
séncia i demanda exigent, havia inco- de profunditat.

modat el nostre profeta, que cercá el El rei de Moab perseguit es reclo-

retorn a la calma espiritual en les mo- gué a dintre, i la ciutat, reduída i tot

dulacions de l'arpa. ais estrems, no fou presa deis aliats.
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26
1 el rei de Moab, veient que la batalla era massa forta per a ell,

prengué set-cents homes per a obrir-se, espasa desembeinada en

má, un pas fins al rei d'Edom, pero no pogueren. "Llavors ell

prengué el seu fill primogénit, que havia de regnar en lloc seu, i

l'oferí en holocaust damunt la muralla ; i la indignado entre els ís-

raelites fou gran, fora mida, talment que aquests hagueren de partir

d'allí i tornar al país.

L'OLI DE LA VÍDUA

(C. IV.) 1 Una dona, d'entre les mullers deis filis deis profetes,

crida a Eliseu, dient : El meu marit, servent teu, és mort ; i tu saps

que el teu servent temia Jahvé ; ara el seu creditor ha vingut per tal

de prendre els dos filis meus per esclaus. 2
I Eliseu digué : ¿Qué

vols que et faci jo? Digues-me, ¿qué tens a casa teva? I ella di-

gué : La teva serventa no té res a casa, si no és un petit gerret d'oli.

3 Llavors digué : Vés, demana a fora, de tots els teus vei'ns, gerros

buits : no en demanis pocs. 4 Després vina, i tanca la porta darrera

teu, i darrera deis teus filis; i vessa d'aquell oli en tots els gerros, i

fes treure tots els que siguin plens. 5
Ella, dones, partí d'allí i tanca

la porta darrera seu, i darrera deis seus filis ; i aquests li duien els

gerros, i ella tirava. 6
I en ésser plens els gerros, digué a un deis

seus filis : Porta'm encara un gerro. Pero aquest digué : No n'hi ha

més. Llavors l'oli s'aturá.
7
I ella vingué, i declara aixó a l'home

de Déu. 8
I aquest digué : Vés, ven l'oli, i paga el teu deute; i tu

i els teus filis viviu del romanent.

La Sunamita i el seu fill

9 S'esdevingué un dia que Eliseu passá per Sunam, que allí hi

havia una dona rica que el retingué amb premura perqué prengués

menjar a casa seva, i totes les vegades que passava per allí, s'hi es-

Peró el rei de Moab, veient el dany da, obrint-se pas fins al rei d'Edom,
que els assetjadors havien produit a les de qui podia esperar socors. Pero no
muralles, intenta una eixida desespera- reeixi en el seu intent.
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tatjava per menjar. 10
1 ella digué al seu marit : Heus ací que estic

convencuda que aquest home que passa sempre per casa és un sant

home de Déu. 11 Per favor, fem-li una petita cambra d'obra, i po-

sem-hi un Hit, una taula, una cadira, i un candeler, a fi que, quan

vingui a casa, s'hi estatgi.
12 Així un dia, havent anat allí, s'estat-

já a la cambra, i hi jagué. 13
1 digué a Guezi, criat seu: Crida

aquesta Sunamita. I la crida, i es presenta davant seu.
14

1 ell digué

a Guezi : Ara digues-li : Tu has pres per nosaltres tota aquesta sol-

licitud; ¿qué caldria fer per a tu? ¿Has de parlar per ventura al rei

o al cap de l'exércit? Pero ella digué: Jo habito enmig del meu

poblé. 15
1 digué Eliseu a Guezi: ¿Quin favor es podría fer per a

ella? I aquest digué: No ho sé, pero ella no té cap fill, i el seu

marit és vell.
16

1 ell digué: Crida-la. I la crida, i es presenta a la

porta. 17
1 ell digué: L'any vinent, en aquesta mateixa temporada,

tu abracarás un infant. I ella digué : No, missenyor, home de Déu;

no mentís a la teva serventa. 18 Aquella dona concebé, i parí un

fill, l'any següent, en aquella mateixa temporada, com Eliseu

havia dit.

19
1 en haver-se fet gran el noi, s'esdevingué que un dia ell

eixí fora, vers el seu pare, vora els segadors. 20
1 digué al seu pare

:

Ai, el meu cap, el meu cap ! I el pare digué al criat : Porta'l a la

seva mare. 21
1 el porta i el dugué a la seva mare. I havent estat

damunt els genolls d'aquesta fins a migdia, morí. 22 Llavors ella

puja, i l'acotxá damunt el Hit de l'home de Déu, i després tanca la

porta rera seu, i eixí fora; 23
i enviá a dir al seu marit: Per favor,

envia un deis servents i una de les someres, a fi que jo corri fins a

l'home de Déu; després tornaré. 24
I li digué : ¿Per qué vas avui a

ell? No és dia de noviluni, ni dissabte. Ella digué: Deixa fer.
25

I

ella féu sellar la somera, i digué al seu servent : Guia-la i fes via ; no

m'entretinguis peí camí, a menys que t'ho digui. 26 Ella, dones,

partí i arriba a l'home de Déu, en la muntanya del Carmel ; i quan

l'home de Déu l'hagué vista davant seu, digué a Guezi, el seu ser-

vent : Heus ací aquella Sunamita. 27 Vés, corre-li a l'encontre, i di-

gues-li: ¿Com estás? ¿com está el teu marit? ¿com está el noi?
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I ella digué: Bé. 28 Peró, quan arriba a l'home de Déu, a la mun-

tanya, el prengué pels peus. I Guezi s'apressá per empényer-la en-

rera. Pero l'home de Déu digué: Deixa-la; perqué la seva ánima

está amargada, i Jahvé m'ho té ocultat, i no m'ho ha declarat. 29
1

ella digué : ¿Per ventura havia jo demanat un fill a missenyor ? ¿No

vaig dir-te : No m'enganyis? 30 Llavors Eliseu digué a Guezi:

Cenyeix-te els lloms, i pren el meu bastó a la má, i vés-te'n ; si tro-

bes ningú, no el saludis ; i si et saluda, no li responguis; i posa el

meu bastó damunt el rostre del noi. 31 Pero la mare del noi digué

:

Com viu Jahvé, i com viu la teva ánima, jo no et deixaré. Ell,

dones, s'algá i la seguí. 32 Ara, Guezi havia passat davant, i havia

posat el bastó damunt el rostre del minyó
;
pero no hi hagué ni

veu, ni sentit. I torná a l'encontre d'Eliseu, i li ho declará, dient : El

minyó no s'ha desvetllat. 33 Eliseu, dones, entrá a la casa; i heus

ací que el minyó era mort, acotxat damunt el Hit d'aquest. 34
1 entrá,

i tancá la porta darrera seu i darrera el minyó, i pregá a Jahvé. 35 Des-

prés pujá i s'acotxá damunt del noi, i posá la boca damunt la boca

d'aquest, i els ulls damunt els ulls d'aquest, i les palmells de les mans

damunt les palmells de les mans d'aquest, i s'allargá de tota la seva

llargária damunt d'ell; i la carn del minyó fou escalfada. 36 Després

anava novament, ara ací ara allá, per la casa, i després pujava nova-

ment i s'estenia damunt el noi ; a la fi, el noi esternudá fins a set

vegades, i obrí els ulls.
37

1 ella vingué, i es llancá ais peus d'Eliseu,

i s'incliná cap a térra; després prengué el seu fill i eixí cap a íora.

38
1 Eliseu se'n torná a Gálgala.

La mort en la caldera

Ara, hi havia fam en el país ; i els filis deis profetes seien davant

d'ell ; i digué al seu servent : Posa la caldera gran, i cou minestra

32-35.— El mort ressuscitat per Eli-

seu. És digne de remarcar 1'aHegoria

que trobá St. Agustí (Serm. XI, de

verb. Apost.) a l'entorn d'aquest fet. La
Llei, representada peí bastó, és impo-
tent a tornar la vida de la grácia a

l'home mort peí pecat. Calgué que

J. C. en persona, figurat per Eliseu,

vingués a trobar l'home mort espiri-

tualment, i per mitjá de l'Encarnació

s'atansés a ell i amb la seva carn el

reviscolés.
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per ais filis deis profetes. 39
I un d'aquests eixí fora del camp, per collir

herbes ; i havent trobat una mena de cep bord, en collí coloquintes

salvatges, el seu vestit pie; després vingué, i les especejá dintre la

caldera on era la minestra; perqué no sabien qué era.
40 Després

fou escudellat a alguns d'aquella minestra, per menjar-ne, i s'esde-

vingué que, quan n'hagueren menjat, exclamaren i digueren : Oh

home de Déu, hi ha la mort en la caldera. I no pogueren menjar-

ne.
41 Pero ell digué : Dueu-me fariña. I la tira a la caldera;

i després digué: Passeu-ne a aquesta gent, a fi que mengin. I no

hi havia res més de mal en la caldera.

ELS V1NT PANS D'ORDI

42 Llavors vingué un home de Baal-Salisa, portant a l'home de Déu

un pa de primícies; qo és, vint pans d'ordi, i gra novell en l'espiga.

Eliseu digué al seu servent : Dóna'n a aquesta gent i que mengin.
43

Ell respongué : ¿Com posaria jo aixó davant un centenar d'ho-

mes? Pero ell digué: Dóna-ho a aquesta gent a fi que mengin,

perqué així ha dit Jahvé : Menjaran, i encara en restará.
44 Ho posa,

dones, davant d'ells, i en menjaren, i en deixaren encara, segons la

paraula de Jahvé.

GüARIMENT DE NAAMAN EL SlRIENC

(C. V.) x Naaman, cap de l'exércit del rei de Siria, era un home

poderos i molt considerat davant el seu senyor
;
perqué per ell

Jahvé havia donat victóries ais sirienes
;
pero aquest home puixant

i prohom era leprós. 2 Ara, alguns escamots de sirienes eixiren

per a fer una correría, i menaren captiva del país d'Israel una noieta,

i essent aquesta al servei de la muller de Naaman, 3 digué a la seva

mestressa : Plagués a Déu que el meu amo es presentés al profeta,

que és a Samaría, ell el deslliuraria tot seguit de la lepra.

40.— Hi ha la mort. Es cregueren quells fruits de coloquintes, que actúa
emmetzinats, tant més que els devia com a purgant violent.

sorprendre l'amargor accentuada d'a-
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4 Naaman vingué al seu senyor i li declara, dient: Aquella que és

del país d'Israel ha parlat així i així.
5
1 el rei de Siria digué : Ea,

dones, vés-hi, i jo enviaré lletres al rei d'Israel. Hi ana i prengué a

la má deu talents d'argent, i sis mil sicles d'or, i deu mudes de

vestits; 6
i porta les lletres al rei d'Israel, el contingut de les quals

era aquest : Ara, quan aqüestes lletres arribaran a les teves mans,

sápigues que jo t'he enviat Naaman, el meu servent, a fi que tu,

cert, l'alliberis de la seva lepra.

7 Quan el rei d'Israel Uegí les lletres, esquincá els vestits, i digué :

¿Sóc Déu, tal vegada, per fer morir o tornar la vida, que aquest

m'envia a dir que jo li alliberi un home de la lepra? Sapigueu, dones,

i vegeu que va cercant pretextos contra mi.

8 Pero, havent oi't Eliseu, home de Déu, que el rei d'Israel havia

esquincat els seus vestits, li enviá a dir: ¿Per qué has esquincat els

teus vestits? Vingui Naaman a mi i veurá com hi ha un profeta

a Israel.

9 Naaman, dones, vingué amb els seus cavalls i el seu carro, i

s'aturá a la porta de la casa d'Eliseu. 10
1 Eliseu enviá a dir-li per un

missatger : Vés, renta't set vegades en el Jordá, i la carn se't tornará

sana i neta. 11 Pero Naaman s'a'frá, se n'aná, i digué : Heus ací que

jo deia entre mi : Cert ell eixirá fora, i s'aturará i invocará el nom de

Jahvé, i posará la má sobre el lloc i alliberará el leprós. 12 Abana i

Farfar, rius de Damasc, ¿no valen més que totes les aigües d'Israel?

¿No podría jo rentar-me en aqüestes, i ésser netejat? Ell, dones, se'n

tornava enrera, i se n'anava tot anguniós. 13 Pero els seus servents

s'acostaren i li parlaren, dient : Pare meu, si el profeta t'hagués dit

quelcom de gran, ¿no ho hauries fet? Quant més has de fer el que

ell t'ha dit: Renta't i serás netejat. 14
Ell, dones, davallá, i es sub-

14, Le. iv, 27.

5.

—

Deu talents d'argent i set mil sicles Ateibe, vora uns vint kms. de la ciutat.

d'or. Totplegatal'entornde25.oooptes. Amb la ramificado deis seus nombro-
12.

—

Abana i Farfar. Dos rius de sos canals irriga els famosos jardins de

Damasc; el primer deis quals és identi- Damasc. El segon no és tan fácil d'i-

ficat amb Tactual Barada, que neix ais dentificar. Podria ésser YAonadi, que

peus de l'Antiliban i travessa la ciutat s'escorre en el territori de Damasc, o

de Damasc i emboca en el llac á'El- bé l'uadi Barbar.
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mergí sct vegades en el Jordá, segons la paraula de l'home de Déu

;

i la carn li torna semblant a la carn d'un infantó, i fou netejat.

15 Llavors ell torna a l'home de Déu, amb tot el seu seguici, i vingué

i es presenta davant d'ell, i digué : Heus ací que ara jo conec que no

hi ha cap déu en tota la térra, sinó a Israel; ara, dones, et prego, pren

un present del teu servent. 16 Pero Eliseu digué : Com Jahvé, a qui

serveixo, és vivent, jo no el prendré. I per bé que Naaman li fes

forca per prendre'l, tot amb tot, el refusá.
17 Naaman digué : Ara es

podria donar al teu servent una cárrega de dos muís de térra, com

sigui que el teu servent no vol oferir més holocaust, ni sacrifici, a al-

tres déus, sinó sois a Jahvé.
18 Jahvé vulgui perdonar aquesta cosa

al teu servent, si jo m'inclino en el temple de Remmon, quan el meu

senyor hi entrará per adorar, i s'estintolará damunt la meva má;

Jahvé perdoni al teu servent aquesta cosa, si jo m'inclino en el tem-

ple de Remmon. 19
1 Eliseu li digué: Vés-te'n en pau. I se n'aco-

miadá. I havia ja caminat un bell tros de camí, 20 que Guezi, criat

d'Eliseu, home de Déu, digué : Heus ací, el meu amo s'ha abstingut

de prendre de má d'aquest Naaman Sirienc el que ell havia dut

;

com viu Jahvé, jo li correré darrera, i prendré d'ell alguna cosa.

21 Guezi, dones, corregué darrera Naaman; i en adonar-se Naaman

que li corría darrera, es llancá daltabaix del carro a l'encontre d'ell, i

digué: ¿Va tot bé? 22
Ell digué: Bé ; el m£u amo m'ha enviat a

dir-te : Heus ací que han vingut a mi de la muntanya d'Efraim dos

joves, deis filis deis profetes; per favor, dóna'ls un talent d'argent i

dues mudes de vestits.
23

1 Naaman digué : Pren, si més no, dos ta-

lents : i li féu forca, i féu lligar dos talents d'argent en dos saquets,

i dues mudes de vestits ; i ho doná a dos criats seus, que ho dugues-

sin davant d'ell.
24

1 quan arribá a la collada, prengué aquelles coses

de les seves mans, i les dipositá en una caixa
;
després enviá aquells

homes, i aquests se n'anaren. 25
1 ell vingué i es presentá al seu

14.

—

Fou netejat. Els Sants Pares,

en aquest fet de Naaman purificar, en

les aigües del Jordá, hi veuen una figu-

ra del baptisme cristiá, per mitjá del

qual l'home és netejat de la lepra del

pecat i és il-luminat per a confessar el

veritable Déu, com el conegué i con-
fessá Naaman. Per aixó mateix, el

baptisme fou anomenat el Sagrament
d'iHumínació.
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amo. I Eliseu li digué : ¿D'on véns Guezi? I ell respongué : El

teu servent no ha anat ací o allá.
26 Pero ell li digué : ¿El meu cor

no ha pas anat allá, llavors que aquest home ha deixat el seu carro

per a venir al teu encontré? ¿Es el temps de prendre diners i ves-

tits i olives i vinyes i ovelles i bous i criats i criades ?
27 Per aixó

mateix, la lepra de Naaman se t'aferrará a tu i a la teva descendencia

per sempre més. I sortí de davant d'ell, tot leprós, color de neu.

La destral qjje neda

(C. VI.) 'Ara, els filis deis profetes digueren a Eliseu : Heus ací

l'indret on ara séiem davant teu: és massa estret per a nosaltres. 2 Per

favor, deixa'ns anar fins al Jordá, i d'allí cadascun de nosaltres pren-

drem un bocí de lleny, i ens farem un estatge per habitar-hi. 3
I ell

els digué: Aneu. 4
I un digué: Vina, si et plau, amb els teus ser-

vents. I digué : Vindré. 5 Aná, dones, amb ells; i arribáis al Jordá,

es posaren a tallar llenya. I s'esdevingué que a un d'aquests,tallant

un tros de lleny, li caigué la destral a l'aigua
;
per aixó crida i

digué: Ah, missenyor; tot just la tenia a manlleu. 6
I l'home de

Déu digué: ¿On ha caigut? I li mostrá el lloc. Llavors talla un

lleny, i el tirá allí, i féu nedar la destral al damunt. 7
I digué : Pren-

la. I ell estengué la má i la prengué.

Els escamots siriencs a Israel

8 Ara, el rei de Siria feia guerra contra Israel, i s'aconsellava amb

els seus servents, dient: Jo posaré campament en tal o tal indret.

9
I l'home de Déu enviava a dir al rei d'Israel : Guarda't que no

passis per aquell indret, perqué els siriencs están a l'aguait.
10

1 el

rei d'Israel enviava a aquell indret que havia dit l'home de Déu,

i del qual l'havia advertit, i es guardava d'aquell indret, i aixó més

d'un i dos cops. 11
1 el cor del rei de Siria es contorbá per aixó;

i cridá els seus servents, i els digué : ¿No em declararíeu qui deis
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nostres parla al rei d'Israel?
12 Pero un deis seus servents digué

:

Ningú més, oh rei missenyor, que el profeta Eliseu, que és a Israel,

declara al rei les mateixes paraules que tu dius en la cambra en la

qual tu jeus.
13

I digué: Aneu i vegeu on és, i jo enviaré a prendre'l.

I li fou reportat i dit: Vet-lo a Dotan. 14
I enviá cavalls i carros i un

gros escamot, que arriba allí de nit i voltá la ciutat. 15 Ara, al matí,

de bona hora, el criat de l'home de Déu s'alcá, i eixí fora, veié

l'escamot que voltava la ciutat i els cavalls i els carros. I aquell

criat digué a l'home de Déu: Ah, missenyor, ¿com ho farem?
16 Pero ell digué: No temeu : perqué més són els que están amb

nosaltres, que no els que están amb ells.
17

1 Eliseu prega dient

:

Per favor, Jahvé, obriu els ulls d'aquest, a fi que hi vegi. I Jahvé obrí

els ulls del criat, i ell hi veié ; i heus ací que la muntanya era plena

de cavalls, i de carros de foc, entorn d'Eliseu. 18
1 féu pregaría a

Jahvé, i digué : Us prego, percudiu aquesta gent de ceguesa. I els

percudí de ceguesa, segons paraula d'Eliseu. 19
1 Eliseu digué:

Aquesta no és la via, i aquesta no és la ciutat ; veniu rera meu i us

conduiré a l'home que cerqueu. I els mena a Samaria. 20
1 en

ésser entrats a Samaria, Eliseu digué : Oh Jahvé, obriu els ulls

d'aquests, a fi que hi vegin. I Jahvé els obrí els ulls, i veieren que

es trobaven al bell mig de Samaria.

21A penes els veié, el rei d'Israel digué a Eliseu: ¿Percudiré jo,

percudiré jo, pare meu? 22
Ell digué: No els percudeixis; ¿voldries

percudir aquells qui has pres captius amb la teva espasa o amb el teu

are? Posa'ls davant pa i aigua, a fi que mengin i beguin, i després

se'n vagin a llur amo. 23
1 féu un gran parament de menjars, i

menjaren i begueren
;
després els llicenciá, i se n'anaren a llur amo.

Des d'aquell día, els sirienes no vingueren més per escamots, per a

fer incursions al país d'Israel.

Setge a Samaría pels siriencs

24 S'esdevingué, després d'aixó, que Ben-Hadad, rei de Siria, reuní

tot el seu exércit, i puja i assetjá Samaria. 25 Hi hagué gran fam a
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Samaría; i heus ací que els siriencs la tenien encerclada, tant que la

testa d'un ase valgué vuitanta sicles d'argent.

Ara, s'esdevingué que, passant el rei d'Israel damunt la muralla,

una dona li crida, dient : Oh rei, missenyor; salva'm. 27
1 ell digué :

Jahvé no et salva, ¿com podría jo salvar-te? ¿Amb el fruit de l'era

0 del cup? 28 Pero el rei li pregunta: ¿Qué tens? I ella digué:

Aquesta dona m'havia dit : Dóna'm ací el teu fill, i mengem-lo avui,

1 demá menjarem el meu. 29 Així hem cuit el meu fill i l'hem

menjat; pero el dia següent, quan jo li he dit: Dóna'm el teu fill,

i mengem-lo, ella l'ha amagat. 30 Quan el rei hagué sentit les

paraules d'aquella dona, esquingá el seus vestits. Ara, ell passava

damunt la muralla, i el poblé l'esguardá, i heus ací que el rei duia un

cilici per dins damunt la carn. 31
1 el rei digué: Així tant de mal

em fací Déu i pitjor, si la testa d'Eliseu, fill de Safat, resta avui

damunt seu.

32 Eliseu seia a casa seva, i els ancians seien vora seu ; i el rei en-

vía un home deis seus ; abans que l'enviat fos vingut a ell, Eliseu

digué ais ancians: ¿No veieu que aquest fill d'un assassí ha enviat

per llevar-me la testa? Pareu esment; quan el missatger vingui, tan-

queu la porta, tingueu-la-hi ben closa a la cara; ¿el so deis peus del

seu amo no ve rera seu? 33 Mentre encara parlava amb ells, heus

ací que el missatger davallava cap a ells, i el rei digué : Heus ací,

aquest mal procedeix de Jahvé, ¿qué més dec esperar encara en

Jahvé ?

(C. VIL) 1 Llavors Eliseu digué: Escolteu la paraula de Jahvé

:

Així ha dit Jahvé : Demá en aquesta hora una mesura de flor de

fariña es tindrá per un sicle, i dues mesures d'ordi per un sicle, a

la porta de Samaría.

2 Pero el capitá, damunt de la má del qual el rei s'estintolava,

3 3 .
—Que més dec esperar. El rei, amb

aquesta flastomia, pretén de justificar el

seu capteniment contra Eliseu. «Totes
aqüestes desgracies provenen de Déu,
¿qué més podria fer Ell contra mi?
Per aixó és ben just que jo et fes tallar

el cap, oh Eliseu.» De tot el context

es pot endevinar que Eliseu hauria

aconsellat a Joram de no donar-se a

l'enemic, sinó d'esperar l'ajut de Déu.
El rei volia fer Eliseu responsable de

tots aquells mals.
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respongué a l'home de Déu, i digué : Heus ací, baldament Jahvé fes

cataractes en el cel, ¿podría aixó succeir? I Eliseu digué: Vet ací

que tu ho veurás amb els ulls, pero no en menjarás.

3 Ara, a l'entrada de la porta hi havia quatre homes leprosos, i

aquests digueren l'un a l'altre : ¿Per qué ens estaríem ací fins que

fóssim morts? 4 Si diem d'entrar en la ciutat, hi ha la fam i haurem

de morir-hi; si romanem ací, morirem igualment; ara, dones, veniu,

anem a llancar-nos en el camp deis sirienes ; si ens deixen en vida,

viurem; i si ens fan morir, morirem. 5 Així s'alcaren al capvespre

per entrar en el camp deis sirienes; i en arribar a l'extrem del cam-

pament, heus ací que no hi havia ningú.

6 Perqué Jahvé havia fet ressonar en el campament deis sirienes

una remor de carros i de cavalls i d'un gran exércit
;
d'aquí que di-

guessin l'un a l'altre : Heus ací que el rei d'Israel ha soldejat el rei

deis Heteus i el rei deis Egipcis per a venir atacar-nos. 7
I s'havien

aixecat i havien fugit al capvespre, i havien deixat llurs pavellons

i llurs cavalls i llurs ases i el campament tal com era, i s'havien

escapat, per tal de salvar-se.

8 Aquells leprosos, dones, pervinguts fins a l'extrem del campa-

ment, entraren en una tenda, i menjaren, i begueren, i prengueren

argent d'allí, i or, i vestimentes, i anaren i amagaren aquelles coses

;

després, tornaren, i entraren en una altra tenda, i prengueren també

coses d'allí, i anaren, i les amagaren.
9 Pero després digueren l'un a l'altre : Nosaltres no fem bé; aquest

dia és un dia de bones noves, i nosaltres callem ; si esperem fins a

despuntar l'alba, no defugirem la punició
;
ara, dones, veniu, i anem

a referir-ho a la casa reial.
10 Així vingueren i cridaren els guar-

des de la porta de la ciutat, i els assabentaren, dient : Hem entrat

en el campament deis sirienes, i vet ací que no hi ha ningú, ni cap

veu humana; solament hi ha cavalls lligats, i ases lligats, i pave-

llons intactes.

11 Llavors els guardes de la porta cridaren i recontaren la cosa al

palau reial.
12

1 el rei s'alcá a la nit, i digué ais seus servents : Ara

us declararé el que els sirienes ens han fet : saben que estem famo-

7 - ANTIC TESTAMENT IV
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lenes
;

per aixó han abandonat llur camp, per amagar-se a despo-

blat, dient: Quan sortiran de la ciutat els prendrem vius, i entrarem

en la ciutat. 13 Pero un deis criats del reí respongué, i digué: Prego

que es prenguin cinc deis cavalls que resten en la ciutat— vet aquí

que són com tota la multitud d'Israel que ha romas, com tota la

multitud d'Israel que es mor,— i enviem a veure qué és aixó. u Pren-

gueren, dones, dues parelles de cavalls; i el rei enviá homes darrera

d'aquells al campament deis sirienes, dient: Aneu i vegeu. 15
1 aquells

anaren darrera deis sirienes, fins al Jordá; i heus ací que tot el camí

era pie de vestimentes i arnesos que els sirienes havien Uancat apres-

sadament. I aquells enviats tornaren i recontaren la cosa al rei.

16 Llavors la gent sortí i depreda el campament deis sirienes ; i la

mesura de la flor de fariña es tingué per un sicle, i les dues mesures

de l'ordi per un sicle, segons paraula de Jahvé.
17

1 el rei constituí

en la guardia de la porta el capitá, damunt de la má del qual s'es-

tintolava; i el poblé el trepitjá en la porta, de qué morí, segons

l'home de Déu havia dit quan parla al rei, llavors que davalía

vers ell;
18 perqué quan l'home de Déu parla al rei, dient: Demá a

aquesta hora, la mesura de la flor de fariña es tindrá a la porta de

Samaría per un sicle, i les dues mesures de l'ordi per un sicle,

19 aquell capitá havia respost a l'home de Déu, i havia dit: Balda-

ment Jahvé fes cataractes en el cel, ¿podría aixó succeir? I ell ha-

via dit : Heus ací que tu ho veurás amb els teus ulls, pero no en men-

jarás.
20

1 així fou, puix que el poblé el trepitjá a la porta, i morí.

SÓN RESTITUÍTS ELS BENS A LA SUNAMITA

(C. VIII.) 1 Eliseu parla a aquella dona, el fill de la qual havia

tornat a la vida, dient : Alga't, vés-te'n tu i la teva familia, i habita

on puguis; perqué Jahvé ha cridat la fam, i ve al país per set

anys. 2 Aquella dona s'al<;á, i féu com l'home de Déu havia dit,

i se'n va anar ella i la seva familia, i demora set anys en el país deis

Filisteus.

1, Snp. iv, 35.
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3
1 al cap de set anys, aquella dona torna del país deis Filisteus

;

després eixí per reclamar al rei, pertocant a la seva casa i a les seves

possessions.

4 Ara el rei parlava amb Guezi, servent de l'home de Déu, dient

:

Per favor, reconta'm les grans coses que ha fet Eliseu. 5 Mentre

ell recontava al rei com havia tornat a la vida un mort, heus ací la

dona, el fill de la qual havia tornat a vida, vingué a reclamar al rei

pertocant a la seva casa i a les seves possessions. I Guezi digué

:

Oh rei, missenyor, aquesta és aquella dona i aquest és el seu fill el

qual Eliseu torna a la vida. 6
I el rei interroga la dona, que li féu

la historia. I el rei li dona un eunuc, al qual digué : Fes restituir a

aquesta tot el que li pertoca, i tots els fruits de les seves posses-

sions, del dia que deixá el país fins ara.

Eliseu prediu a Hazael el tron de Siria

7 Ara, Eliseu vingué a Damasc, i Ben-Hadad, rei de la Siria, estava

malalt, i li fou reportat que l'home de Déu havia vingut allí.
8
1 el rei

digué a Hazael : Pren a la má un present, i vés-te'n a trobar l'home

de Déu, i demana per ell a Jahvé, si guariré d'aquesta malaltia.

9 Hazael, dones, ana a trobar-lo; i prengué un present a la má, i una

cárrega de quaranta camells de totes les coses més exquisides de

Damasc ; i vingué, i es presenta davant d'ell, i digué : Ben-Hadad, rei

de Siria, fill teu, m'ha enviat a tu, per dir-te : ¿Guariré d'aquesta

malaltia? 10
1 Eliseu digué: Vés, digues-li : "Verament tu guarirás;

pero Jahvé m'ha fet veure que de cert ell morirá. 11 Després, l'home

de Déu clogué els ulls,i els fixá damunt Hazael, talment, que ell se'n

doná vergonya. Després plorá. 12
1 Hazael digué : ¿Per qué plora,

missenyor? I ell digué: Perqué sé el mal que farás ais filis d'Israel;

tu posarás a foc i flama llurs fortaleses, i occirás amb l'espasa llurs

joves, i esbatrás llurs infants, i fendirás llurs dones grávides. 13
1

Hazael digué: Pero, ¿qué és el teu servent, sinó un ca, per a fer

aqüestes grans coses ? I Eliseu digué : Jahvé m'ha fet veure que tu
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serás rei de la Siria.
14

1 Hazael partí de la vora d'Eliseu, i vingué

al seu senyor. I aquest li digué : ¿Qué t'ha dit Eliseu? Ell m'ha

dit que de cert guarirás. 15
1 el dia després, Hazael prengué una

manta del Hit, i havent-la submergida a l'aigua, l'estengué damunt

la fac de Ben-Hadad, de qué morí ; i Hazael regná en lloc seu.

JORAM DE JUDÁ

16 Ara, l'any chiqué de Joram, fill d'Acab, rei d'Israel, essent

Josafat rei de Judá, Joram, fill de Josafat, rei de Judá, comencá a

regnar a Judá.
17 Tenia trenta-dos anys quan comencá a regnar;

i regná vuit anys a Jerusalem. 18
1 caminá per la via deis reis

d'Israel, com havia fet la casa d'Acab
;
perqué tenia la filia d'Acab

per muller, i féu el mal ais ulls de Jahvé. 19 Pero tanmateix, per

amor de David, el seu servent, Jahvé no destruí Judá, segons havia

dit a David, que sempre li donaría un llumener d'entre els seus filis.

20 Al seu temps, els idumeus es rebellaren de l'obediéncia de Judá,

i es constituíren un rei damunt ells.
21 Per aixó Joram passá a

Se'ír, amb tots els carros; i s'esdevingué que una nit, al<;ant-se,

percudí els idumeus que l'havien encerclat, i els capitans deis carros.

I el poblé fugí a les seves habitacions. 22
1 així i tot, els idumeus

perseveraren en llur rebeHió contra la subjecció de Judá, fins al dia

d'avui. En aquell mateix temps es rebeHá Lobna.
23 Quant al restant deis fets de Joram, i totes les seves gestes, ¿no

están per ventura escrites en el Llibre deis Actes deis reis de Judá ?

24
1 Joram s'adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus

pares en la ciutat de David. I Ocozias, el seu fill, regná en el

seu lloc.

Ocozias de Judá

25 L'any dotzé de Joram, fill d'Acab, rei d'Israel, Ocozias, fill de

Joram, rei de Judá, comencá a regnar. 26 Ocozias tenia vint-i-dos

17, II Par. xxi, 5. — 19, II Sm. vn, 16. — 20, II Par. xxi, 8. — 25, II Par. xxn, 1.
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anys quan comencá a regnar, i regná un any a Jerusalem. I el nom

de la seva mare era Atalia, filia d'Amri, fill d'Israel.
27

1 camina per

la via de la casa d'Acab, i féu alió que desplau a Jahvé, com la casa

d'Acab; perqué era gendre de la casa d'Acab. 28
I ana amb Joram,

fill d'Acab, a la guerra contra Hazael, rei de Siria, a Ramot de Ga-

laad; i els siriencs feriren Joram. 29
I el rei Joram sen torna, per a

fer-se medicar a Jezrael de les ferides que havia rebut deis siriencs a

Ramot, quan combaté contra Hazael, rei de Siria. I Ocozias, fill de

Joram, rei de Judá, davalía per visitar Joram, fill d'Acab, a Jez-

rael, per tal com estava malalt.

Jehú, ungit reí d'Israel

(C. IX.) ^lavors el profeta Eliseu crida un deis filis deis profetes,

i li digué : Cenyeix-te els lloms, i pren aquest gerret d'oli a la má,

i vés-te'n a Ramot de Galaad; 2
i quan haurás arribat allí, mira

on és Jehú, fill de Josafat, fill de Namsi; i vés, i fes-lo alear d'entre

els seus germans, i mena'l en una estanca privada. 3 Després prens

el gerret d'oli, escampa-l'hi damunt del cap, i digues-li : Així ha dit

Jahvé: Jo t'he ungit per rei damunt Israel. Després, obre la porta

i fuig sense tardanca. 4 Aquell jove, dones, criat del profeta, ana a

Ramot de Galaad. 5
I havent-hi arribat, heus ací que els capitans de

l'exércit seien ensems. I ell digué : Tinc quelcom per comunicar-te,

oh capitá. I Jehú li digué: ¿A qui de tots nosaltres? A tu, oh

capitá.

2, I Rg. xix, 16.

26. —Atalia, filia d'Amri, en sentit gran carácter actiu i enérgic, prompte
ampie, car realment era filia d'Acab i a concebre un pía, rapidíssim a execu-
néta d'Amri, reis d'Israel. Com Jeza- tar-lo, i al mateix temps agosarat i as-

bel en el regne del Nord, Atalia en el tut, i amic de violéncies truculentes.

regne de Judá exercí una influencia ne- Fruía fins de gran popularitat entre els

fasta en tots els afers polítics i religio- soldats, car aquests foren els primers
sos. a aclamar-lo com a rei. Déu volgué

2.

—

D'entre els seus germans. D'ar- servir-se d'ell com d'instrument de la

mes, co és, els oficiáis superiors. Jehú seva justicia per a castigar les cases reg-

era tal vegada el comandant en cap de nants a Israel i Judá. S'imposava una
l'exércit d'Israel a Ramot. Pels fets que reforma religiosa i política, i Jehú vin-

ens conta l'autor sagrat, Jehú era un gué a acomplir-la.
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6 Llavors Jehú s'alcá, i entra dintre la casa; i li escampa l'oli

damunt la testa, i li digué : Avui ha dit Jahvé, Déu d'Israel : Jo t'he

ungit per rei damunt el poblé de Jahvé, damunt Israel.
7
I tu

percudirás la casa d'Acab, el teu senyor; i faré damunt de Jezabel

la venjanca de la sang de tots els meus servents profetes, i de la

sang de tots els servents de Jahvé.

8
I tota la casa d'Acab morirá, i destruiré tothom que pertanyi a

Acab, fins el que orina la paret, i tant el que sigui esclau com el que

sigui lliure a Israel.
9
I reduiré la casa d'Acab, com la casa de Jero-

boam, fill de Nabat; i com la casa de Baasa, fill d'Ahia; 10
i quant a

Jezabel, els gossos se la menjaran en el camp de Jezrael, i no hi

haurá pas qui l'enterri. Després obrí la porta i fugí.

11
1 Jehú sortí fora, cap ais servents del seu senyor, i un li digué:

¿Tot va bé? ¿Per qué ha vingut vers tu aquell insensat? I ell di-

gué: Vosaltres coneixeu l'home, i quines són les seves enraonies.

12 Pero ells digueren : Mentida! Assabenta'ns, dones. I ell digué :

M'ha parlat de tais i tais coses, dient : Així ha dit Jahvé : Jo t'he

ungit per rei sobre Israel.
13 Llavors quiscun d'ells, prenent tot

seguit el seu mantell, l'hi posá al dessota, damunt les grades. Des-

prés sonaren amb la trompeta, i digueren: Jehú és rei.

La mala fi de Joram, d'Ocozias i de Jezabel

14
Jehú, fill de Josafat, fill de Namsi, féu una conjura contra Jo-

ram. (Ara Joram, després d'haver estat a mirar Ramot de Galaad,

amb tot Israel, contra Hazael, rei de Siria,
15 se n'havia tornat, per

a fer-se medicar a Jezrael de les ferides que li havien fet els si-

8, I Rg. xtx, 21. — 9, I Rg. xv, 29; xvi, 3. — 14, Sup. vin, 28.

6.

—

I li escampa l'oli... S'acom- a parlar els profetes, els quals són els

pliapermitjá d'intermediari unad'aque- emissaris de la Divinitat.

lies missions que Déu havia encoma- 12.

—

Mentida. Aixó que t'ha dit és

nat a Elias en la muntanya de l'Ho- fals, pero tanmateix conta'ns-ho. O bé

reb. es pot interpretar així: Es fals el que tu

11.

—

Coneixeu l'home... En la seva dius; ell t'ha dit quelcom d'important

manera de vestir heu conegut que era que no vols revelar; dones, reconta'ns-

un profeta, i sabeu de qué acostumen rio, si et plau.
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riencs, quan combaté contra Hazael, rei de Siria.) I Jehú digué : Si

tal és el vostre intent, que no surti ningú de la ciutat per anar a

portar noves a Jezrael.
16 Després Jehú monta a cavall i ana a Jezrael

;

perqué Joram jeia aquí, i Ocozias, rei de Judá, havia davallat per

visitar Joram. 17 El guarda que vigilava damunt la torre a Jezrael,

veient l'escamot de Jehú que venia, digué : Jo veig un escamot

de gent. I Joram digué : Pren un «orne a cavall, i fes-lo anar

a llur encontré, per demanar: ¿Hi ha pau? 18
1 l'home a cavall ana

a l'encontre de Jehú, i digué : Així ha dit el rei : ¿Hi ha pau? I Jehú

digué : ¿ Qué t'importa si hi ha pau ? Passa darrera meu. I el guarda

referí la cosa, dient : El missatger ha arribat fins a ells, pero no

torna. 19 Llavors enviá un altre home a cavall, que arribat a ell,

digué : Així ha dit el rei : ¿ Hi ha pau ? I Jehú digué : ¿ Qué t'im-

porta si hi ha pau? Passa darrera meu. 20
1 el guarda ho referí al rei,

dient : Ha pervingut fins a ells, pero no torna ; i el taranná sem-

bla el taranná de Jehú, fill de Namsi
;

perqué camina amb fúria.

21 Llavors Joram, rei d'Israel, digué: Posa els cavalls al carro. I

Joram, rei d'Israel, i Ocozias, rei de Judá, eixiren cadascun damunt

el seu carro, a l'encontre de Jehú ; i el trobaren en la possessió de

Nabot Jezraelita.
22

1 en veure Joram a Jehú, digué: ¿Hi ha pau,

Jehú? I ell digué: ¿Com pot haver-hi pau, mentre duren les for-

nicacions de Jezabel, la teva mare, i tots els seus encanteris? 23 Lla-

vors Joram gira les espatlles, i escapá, i digué a Ocozias : Oh,

Ocozias! Hi ha trai'ció.
24

1 Jehú empunyá l'arc a má plena, i ferí

Joram a les espatlles, i la sageta li passa el cor, de qué caigué so-

bre els genolls damunt el seu carro. 25
1 Jehú digué a Badacer, el

seu capitá : Pren-lo i tira'l en la possessió del camp de Nabot Jezrae-

lita
;
perqué em recordó quan jo i tu asseguts damunt del carro

anavem rera Acab, el pare d'aquest, Jahvé pronunciá contra ell

aquest oracle :

26 Tan cert com jo vise, diu Jahvé, la sang de Nabot

i la sang deis seus filis, jo en faré la punició en aquest mateix

camp. Ara, dones, pren-lo i tira'l en aquest camp, segons paraula

de Jahvé.

26, I Rg. xxi, 12.
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27 Ara Ocozias, rei de Judá, vist aixó, fugí vers la casa del jardí.

Pero Jehú el seguí, i digué : Percudiu-lo també a ell damunt del

carro. I el percudiren a la pujada de Gaber, vora de Jeblaam ; des-

prés fugí a Maggeddo, on morí. 28
1 els seus servents el conduíren

damunt d'un carro a Jerusalem, i el sepultaren en la seva sepultura,

amb els seus pares, en la ciutat de David. 29 Ocozias havia comen-

cat a regnar sobre Judá l'any ónzé de Joram, fill d'Acab.

30 Després Jehú vingué a Israel; i Jezabel havent-ho sentit, s'alli-

sá el rostre i es guarní el cap, i mirava per la finestra.
31

1 quan

Jehú entrava per la porta, ella digué : Oh Zamri, occidor del teu

senyor, ¿hi ha pau? 32
1 ell alca la vista vers la finestra, i digué:

¿Qui está amb mi? Qui? Llavors dos o tres eunucs esguardaren

vers ell.
33

1 ell digué: Tireu-la daltabaix. I aquells la tiraren dalta-

baix; i reboté la seva sang contra la paret i contra els cavalls; i Jehú

la trepitjá.
34 Després entrá, menjá i begué; i digué: Us prego

que aneu a veure aquella maleída i que la soterreu, perqué és filia

de reis.
35 Anaren, dones, per soterrar-la; pero no trobaren res més

que la calavera i els peus i els palmells de les mans. 36 Tornaren i

ho reportaren a Jehú. I ell digué : Aquesta és la paraula que Jahvé

havia pronunciat per Elias Tesbita, el seu servent, dient : Els gossos

menjaran la carn de Jezabel en el camp de Jezrael.
37

1 el eos mort

de Jezabel será com etzércol per damunt de la térra, en el camp de

Jezrael, talment que no podrá dir-se : Aquesta és Jezabel.

ExTERMIN'I DE LES DUES FAMÍLIES REIALS

(C. X.) 1 Hi havia a Samaría setanta filis d'Acab. I Jehú escriví

una lletra, i l'enviá a Samaría, ais magnats de la ciutat, i ais tutors

31, I Rg. xvi, 10. — 36, I Rg. xxi, 23.

27.— Casa del Jardi (hebr. Beth-hag-

gan). Podría ésser també el nom pro-

pi d'una localitat, com així ho enten-

gueren els LXX. Llavors aquest indret

podría identificar-se amb Tactual Dje-

nin, a dues hores de camí per la sende-

ra que va de Jezrael a Samaría.

Pujada de Gaber (hebr. Guir). Es

la pujada que d'Engannim va a Je-

blaam — actualment Bir Bel'ame. —
Aquesta última localitat es troba a una
hora i mitja de camí al Sud d'Engan-

nim.
La pujada entrebancá la cursa deis

cavalls. i així Ocozias fou aconseguit

pels soldats de Jehú.
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deis filis d'Acab, de tal faisó :

2 Així que us pervingui aquesta lletra,

a vosaltres, que teniu els filis del vostre senyor, i els seus carros, i

cavalls, i ciutats fortes, i armes ;
3 considereu, d'entre els filis del vos-

tre senyor, aquell que més us agradará, i poseu-lo damunt el tron

del seu pare, i guerregeu per la casa del vostre senyor. 4 Pero

aquests tingueren grandíssima paüra, i digueren : Heus ací que dos

reis no han pogut contrastar-los, ¿i com podrem contrastar-los

nosaltres? 5 Per aixó el mestre del palau, i el governador de la

ciutat, i els ancians, i els tutors, enviaren a dir a Jehú : Som els teus

criats i farem tot alió que ens dirás ; no farem rei ningú ; fes el

que et plagui. 6
I escriví una segona lletra, dient-los : Si sou deis

meus i voleu obeir ais meus comandaments, talleu la testa ais

filis del vostre senyor, i veniu demá en aquesta hora a mi a Jezrael.

(Ara, els filis del rei eren setanta, i eren prop els principáis de la ciutat

que els educaven.) 7
I quan els pervingueren aquelles lletres, pren-

gueren els filis del rei, que eren setanta homes, i els mataren, i

posades llurs vestimentes en unes cistelles, les enviaren a Jehú, a Jez-

rael.
8
I vingué un missatger que li recontá la cosa, dient : Aquells

han dut les testes deis filis del rei. I ell digué : Poseu-les en dues

piles a l'entrada de la porta, fins al matí. 9
1 al matí, essent eixit a

fora, ell s'aturá, i digué a tot el poblé: Vosaltres sou justos; heus

ací que jo he conjurat contra el meu senyor i l'he mort; pero a tots

aquests ¿qui els ha morts? 10 Ara sapigueu que res de la paraula de

Jahvé que pronunciá contra la casa d'Aca bno ha caigut en térra, que

ha fet aixó que havia parlat per Elias, el seu servent. 11 Jehú percudí

encara tots aquells que havien quedat de la casa d'Acab a Israel, i

tots els seus grans, i els seus amics, i els seus principáis oficiáis,

fins a no deixar-ne cap de viu. 12 Després s'alcá, partí, i se'n vingué

a Samaría. I peí camí, en una cabana de pastors, 13 trobá els ger-

mans d'Ocozias, rei de Judá, i digué: ¿Qui sou? I ells digueren:

Som germans d'Ocozias, rei de Judá, i hem davallat per a saludar

els filis del rei i els filis de la reina. 14 Llavors Jehú digué : Preneu-

los vius. I els prengueren vius, i els mataren vora la cisterna de la

10, I Rg. xxi, 29.
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cabana. Eren quaranta-dos homes; i Jehú no en deixá escapar cap.

15 Després, havent partir d'allí, trobá Jonadab, fill de Recab, que li

venia a l'encontre. I el saluda, i li digué : ¿Es el teu cor dreturer, com
el meu envers el teu? I Jonadab respongué : Sí, ho és. Dóna'm la

má. I li dona la má. I Jehú el féu pujar vora seu, damunt del carro.

16 Després digué: Vina amb mi i després veurás el meu zel per

Jahvé. Ell, dones, fou invitat a pujar damunt del carro d'aquest.

17
Jehú, en arribar a Samaria, percudí tots aquells de la casa d'Acab

romanents a Samaria, fins que els extermina tots, segons paraula

de Jahvé que havia dit a Elias.

EXTERMINI DEL CULTE DE BAAL

18 Després Jehú reuní tot el poblé, i els digué: Acab ha servit poc

a Baal; Jehú el servirá molt. 19 Ara, dones, crideu a mi tots els

profetes de Baal, tots els seus ministres, i tots els seus sacerdots

;

no en resti ni un, perqué he de fer un gran sacrifici a Baal; tot

aquell qui mancará no viurá. Ara, Jehú feia tot aixó amb astúcia,

per exterminar els ministres de Baal. 20
1 Jehú digué: Celebreu

una festa a Baal. I l'anunciaren.
21

1 Jehú enviá per tot Israel, que

vinguessin tots els ministres de Baal. I vingueren tots, no en

mancá ni un. Després entraren en el temple de Baal; i fou pie

de cap a cap. 22
1 Jehú i Jonadab, fill de Recab, entraren dins el

temple de Baal. 23
1 Jehú digué ais ministres de Baal: Recerqueu

bé, i mireu que tal vegada no hi hagi aquí entre vosaltres servents

de Jahvé, ans sois els ministres de Baal. 24 Aquests, dones, entraren

per a fer sacrificis i holocaustos. Ara, Jehú havia posat vuitanta

homes a fora, ais quals digué : Si algún d'aquests que jo us poso

en les mans, escapa, pagará amb la seva vida la vida d'aquell.

25
1 quan finiren de fer l'holocaust, Jehú digué ais soldats i ais capi-

tans: Entreu, percudiu-los, no n'escapi ni un. Els percudiren al tall

d'espasa i els llancaren fora, i anaren a la ciutat del temple de Baal.

26
1 tragueren fora les estátues del temple de Baal, i les cremaren. 27

1

18, 1 Rg. itvi, ji.
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romperen l'estátua Je Baal, i desferen el temple, i el reduíren en

una claveguera ; així és fins el dia d'avui. 28 Així Jehú extermina

Baal d'Israel.
29 Pero tanmateix, Jehú no es va pas allunyar deis

pecats de Jeroboam, fill de Nabat, que havia fet prevaricar Israel,

qo és, deis vedells d'or, que eren a Betel i a Dan. 30
1 Jahvé digué

a Jehú : Perqué has executat alió que em plaia, i has fet a la casa

d'Acab segons tot alió que jo tenia en el cor, el teus filis seuran

damunt el tron d'Israel, fins la quarta generado. 31 Pero Jehú no

mira de caminar amb tot el cor en la llei de Jahvé, Déu d'Israel;

no es va separar deis pecats de Jeroboam, amb els quals havia fet

prevaricar Israel.

32 En aquell temps, Jahvé comencá a escapear Israel, i Hazael per-

cudí els israelites en totes les fronteres llurs; 33 vers el Jordá, de

l'Orient, tot el país de Galaad, i el deis Gadites, Rubenites, Manas-

sites; d'Aroer que és vora el torrent d'Arnon, i Galaad i Basan.

34 Ara, quant al restant deis fets de Jehú, i tot alió que ell féu, i to-

tes les seves proeses, ¿per ventura totes aqüestes coses no están

escrites en el Llibre deis Actes deis reis d'Israel ?

35
1 Jehú s'adormí amb els seus pares, i fou sepultat a Samaría,

i Joacaz, el seu fill, regná en el seu lloc.
36 El temps que Jehú regná

damunt Israel a Samada, fou de vint-i-vuit anys.

Atalia usurpa el regne de Juda.

(C. XI.) *Ara Atalia, mare d'Ocozias, veient que el seu fill era

mort, s'alcá i destruí tota la nissaga reial.
2 Pero Josaba, filia

del rei Joram, germana d'Ocozias, prengué Joás, fill d'Ocozias,

i el sostragué d'entre els filis del rei, que eren occits, i el posa amb

la seva dida en la cambra deis Hits; i així fou amagat de davant

Atalia, i no fou mort. 3 Resta amb ella ocultat, l'espai de sis anys,

en la Casa de Jahvé; i en aquell entremig Atalia regnava en el país.

4 Pero l'any seté, Jóiada enviá a cridar els centurions deis carienes

30, Inf. xv, 13. — 1, II Par. xxn, 10. — i, II Par. xxm, i.
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i deis corredors ; i els féu venir prop seu en la Casa de Jahvé, i féu

alianza amb ells, i els féu jurar en la Casa de Jahvé; després els

mostrá el fill del rei.
5
I els dona ordre, dient: Aixó és el que fa-

reu : la tercia part de vosaltres, co és, els que entren en setmana,

faci encara la guardia en la casa reial;
6
faci l'altra terca part la

guardia en la porta del sud; i la terca part restant a la porta

que és darrera de la caserna deis soldats. Així fareu la guardia a la

Casa; 7
i dues parts de vosaltres, co és, tots aquells que surten de

setmana, faran també la guardia en la Casa de Jahvé entorn del rei.

8
I circumdareu bé el rei tots a má armada; i qualsevol que cerqués

de penetrar en els vostres rengles, sigui fet morir. I estareu amb

el rei, quan eixirá i quan entrará.

9
I obraren segons tot alió que havia ordenat el sacerdot Jóiada;

i havent pres cadascun els seus homes : els que entraven en servei

el dia del dissabte, i els que sortien de servei el dia del dissabte;

vingueren al sacerdot Jóiada.
10

1 el sacerdot dona a aquells les

llances i els escuts que eren del rei David, en la Casa de Jahvé. 11
1

els centurions estigueren en peu, cadascun amb les seves armes a la

má, del costat dret de la casa fins a l'esquerre, vora l'altar i la

casa, a l'entorn del rei.
12 Llavors Jóiada conduí fora el fill del

rei, i li posá damunt la diadema i les insígnies, i fou proclamat rei,

i fou ungit; i tothom, batent palmes, deia: Visca el rei

!

13 Ara, Atalia oí el remoreig deis soldats i del poblé, i se'n vin-

gué a la multitud en la Casa de Jahvé.
14

1 esguardá; i heus ací el

rei, que estava dempeus damunt l'estrada, segons costum; i els ca-

pitans i els trompeters vora el rei, i tot el poblé del país estava joiós

i tocaven les trompetes. Llavors Atalia s'esquincá els vestits, i crida:

Traidoria, traidoria! 15
1 el sacerdot Jóiada comandá a aquells cen-

turions que governaven la milicia, i els digué : Meneu-la fora entre

dos rengles; i qualsevol que la segueixi sigui occit amb l'espasa;

perqué el sacerdot havia dit: No es faci morir en la Casa de Jahvé.

16 Aquests, dones, li posaren les mans, i en tornar ella per la via

de l'entrada deis cavalls vers la casa del rei, fou morta allí.

17
1 Jóiada pacta entre Jahvé, el rei i el poblé, que ells serien
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poblé de Jahvé; així mateix entre el rei i el poblé. 18
1 tot el poblé

del país entra en el temple de Baal, i el destruí, ensems amb els

seus altars, i destrocá les imatges, i occí Matan, sacerdot de Baal,

davant d'aquells altars. Després el sacerdot disposá els oficis en la

Casa de Jahvé.
19

1 prengué els centurions, els cariencs, i els soldats,

i tot el poblé del país, i conduíren el rei a baix, fora de la Casa de

Jahvé; i vingueren en la casa del rei, per la via de la porta deis

soldats. I Joás segué damunt el tron reial.
20

1 tot el poblé del

país féu festa, i la ciutat fou en pau després que Atalia fou occida

amb l'espasa, en la casa reial.
21
Joás tenia set anys quan comenta

a regnar.

Joás de Judá

(C. XII.) ^'any seté de Jehú, Joás comencá a regnar, i regná

quaranta anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era Sébia de

Bersabé. 2
Joás féu el que és plaent ais ulls de Jahvé, tot el temps

que el sacerdot Jóiada l'instruia; Hanmateix, els alts llocs no foren

trets; el poblé sacrificava i feia perfums en els cimadals; 4
i Joás

digué ais sacerdots : Prenguin els sacerdots tots els diners con-

sagráis que són duts a la Casa de Jahvé, co és, el diner de la taxa

personal, l'argent peí rescat d'una ánima, i el que espontániament

i volenterosa és portat a la Casa de Jahvé,
5

i amb ell restaurin

les esquerdes de la Casa de Jahvé, onsevulla que se'n trobin. 6 Pero

l'any vint-i-tres del rei Joás, els sacerdots no havien encara res-

taurat les esquerdes de la Casa de Jahvé.
7 Per aixó el rei Joás cri-

da el sacerdot Jóiada i els altres sacerdots, i els digué : ¿Per qué no

restaureu les esquerdes de la Casa? Ara, dones, no prengueu més

diner de la vostra clientela ; ans deixeu-los per a les reparacions de

4.— Tots els diners consagráis. Es po-
dría traduir també tot el diner del San-
tuari. Vénen especificades tot seguit

les fonts d'on es podía recollir aquest

diner: i. r de la taxa personal (mig si-

cle), que tot israelita a l'edat de vint anys

estava obligat a satisfer per al Temple,
cf. Ex. XXX, 11-16; 2." del rescat deis

primogénits

—

preu d'una ánima—cinc

sicles, cf. Ex. XIII, 2 ss.
; 3.

r deis

vots, ?o és, deis dons votats a pro del

Temple, i 4." deis dons voluntaris.
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la Casa. 8
I els sacerdots consentiren a no recaptar diners del po-

blé, i també a no restaurar les esquerdes de la Casa.

9 Llavors el sacerdot Jóiada prengué una caixa, i practica un forat

damunt la tapa, i la posa vora Faltar del costat dret, quan s'entra

a la Casa de Jahvé ; i els sacerdots que estaven a la guardia del can-

cell de la Casa hi posaven dins tots els diners que eren portats a

la Casa de Jahvé. 10
1 veient que hi havia prou diners en la caixa,

l'escrivá del rei i del Summe Sacerdot venien, i després d'haver

comptat el diner que es trobava en la Casa de Jahvé, el Uigaven.

11
1 feien aquell diner comptat en mans d'aquells que feien execu-

tar el treball, que eren comissionats per a la Casa de Jahvé ; i els

esmercaven en fusters i obrers que treballaven en la Casa de Jahvé

;

12 en els paletes i en els picapedrers, i a comprar llenyam, i pedrés

tallades, a restaurar les esquerdes de la Casa de Jahvé, i en tot alió

que calia per a restaurar la Casa. 13 Res més no es feia d'aquells

diners que eren portats a la Casa de Jahvé, ni vaixella d'argent

per a la Casa de Jahvé, ni coltells, ni bassins, ni trompetes, ni

cap altre atuell d'or o d'argent ;
14 ans eren donats a aquells que di-

rigien les obres, els quals amb aixó restauraven la Casa de Jahvé.

15
1 no es feien retre comptes a aquells homes, en les mans deis

quals es donaven aquells diners, per a distribuir-los ais que treba-

llaven en les obres, per tal com ho feien lleialment. 16 Els diners

per la Culpa, i els diners peí Pecat no eren portats a dins de la

Casa de Jahvé ;
aquells eren per ais sacerdots.

Hazael es allunyat amb diner

17 En aquell temps, Hazael,rei de Siria, puja i guerrejá contra Get,

i la prengué
;
després gira l'esguard per a pujar a Jerusalem.

18 Pero Joás, rei de Judá, prengué totes les coses consagrades que

Josafat, Joram, Ocozias i els seus pares, reis de Judá, havien consa-

grat, i fins aquelles que ell mateix havia consagrat, i tot l'or que es

trobá en els tresors de la Casa de Jahvé i de la casa reial ; i enviá

tot aixó a Hazael, rei de Siria, i ell es departí de Jerusalem.
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19 Ara, quant al restant de les gestes de Joás, i tot el que féu,

¿per ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis Actes

deis reis de Judá? 20 Llavors els seus servents s'algaren i feren una

conjura, i percudiren Joás en la casa de Mello, en la baixada de

SeHa.

21 Josacar, fill de Semaat, i Josabad, fill de Somer, els seus ser-

vents, el colpiren, i morí. Hom l'enterrá amb els seus pares, en la

ciutat de David; i Amasias, el seu fill, regná en el seu lloc.

JOACAZ D'ISRAEL

(C. XIII.) 1 L'any vint-i-tres de Joás, fill d'Ocozias, rei de Judá,

Joacaz, fill de Jehú, comencá a regnar damunt Israel, a Samaría, i

regná disset anys. 2 Féu el mal ais ulls de Jahvé, i imitá els pe-

cáis de Jeroboam, fill de Nabat, amb els quals havia fet pecar Is-

rael; no se'n foraviá pas. 3 Per aixó la ira de Déu s'encengué con-

tra Israel, i el lliurá a les mans d'Hazael, rei de Siria, i a les mans

de Ben-Hadad, fill d'Hazael, per tot aquell temps.

4 Peró Joacaz implora Jahvé, i Jahvé l'oí; perqué veié l'opressió

amb qué el rei de Siria afligía Israel.
5 Jahvé dona un alliberador a

Israel ; i eixí de dessota la má deis siriencs
;
talment, que els filis

d'Israel habitaren en llurs estatges com abans.

6 Malgrat aixó, no tornaren enrera deis pecats de la casa de Jero-

boam, amb els quals ell havia fet pecar Israel; i en ells caminaren,

i fins l'ássera restá dempeus a Samaría. 7 Car Jahvé no deixá d'exér-

cit a Joacaz més que cinquanta cavallers, i deu carros, i deu mil

7 ss. — Senyals de decadencia. En
temps de David, les dotze tribus forma-
ven un exércit de 800 mil guerrers (II

Rg. XXIX) ¡actualment les deu tribus del

Nord no compten més que amb 10 mil.

Per tal de comprendre millor els es-

deveniments successius, és bo de teñir

en compte que Salmanasar II, durant
els últims catorze anys del seu regnat

(morí el 825), deixá en pau la Siria

(X, 32-33). El seu successor, Samsi-

Adad(825-8i2),no molesta gens aques-
país, ocupat amb altres enemics. Adadt
nizari III (81 1-783) ataca la Siria vers
els anys 897-804. Consta que l'Assíria

sofria un veritable eclipsi, i hauria es-

tat llavors l'hora de formar una coali-

ció deis quatre reialmes de la Siria,

Hamat, Israel i Judá contra l'Assíria,

pero en lloc de mancomunar-se contra
l'enemic comú, aquests quatre paísos
s'hostilitzaren mútuament i amb guer-
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peatons
;
per tal com el rei de Siria havia destrui't els israelites,

i els havia redui'ts a la pols que hom trepitja.

8 Ara, quant al restant deis fets de Joacaz, i totes les seves gestes,

i la seva valentía, ¿per ventura aqüestes coses no están escrites en

el Llibre deis Actes deis reis d'Israel? 9
I Joacaz s'adormí amb els

seus pares, i fou sepultat a Samaria; i Joás, el seu fill, regná en

el seu lloc.

JoÁs d'Israel

10 L'any trenta-set de Joás, rei de Judá, Joás, fill de Joacaz, co-

mencé a regnar a Samaria damunt Israel. Regná setze anys.

u Féu el mal ais ulls de Jahvé; no es foraviá deis pecats de Jero-

boam, fill de Nabat, amb els quals ell havia fet pecar Israel ; en ells

camina. 12 Ara, quant al restant de les gestes de Joás, i tot el

que féu, i la seva valentía amb qué combaté contra Amasias, rei de

Judá, ¿per ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis

Actes deis reis d'Israel? 13
1 Joás s'adormí amb els seus pares, i Je-

roboam segué damunt el seu tron. I Joás fou sepultat a Samaria

amb els reis d'Israel.

Mort d'Eliseu. Una acció simbólica abans

de morir i un miracle després de mort

14 Ara, Eliseu emmalaltí d'una seva malaltia, de la qual morí.

I Joás, rei d'Israel, davallá i plorá a la fac, d'aquest, i digué

:

Pare meu, pare meu, carro d'Israel, i la seva cavalleria.
15 Eliseu

digué: Porta'm un are i sagetes. I Joás portá un are i sagetes.

16
1 Eliseu digué al rei d'Israel: Posa la teva má sobre l'arc. I

posá la seva má sobre l'arc. Llavors posá Eliseu les seves mans

sobre les mans del rei.
17

1 digué: Obre la finestra vers l'Orient;

res continúes aconseguiren d'esgotar ment contra ells. Cf. Dhorme, Les

llurs própies forces, i es feren madurs pays bibliques et l'Assyrie, p. 22 ss.

per a la ruina definitiva; car anaren 15-19-—Una profecia a través d'una

caient l'un darrera Paltre en mans del acció simbólica.

més poderos que es redrecá victoriosa- La finestra vers l'Orient, i per tant, en
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i quan l'hagué oberta, li diu : Tira. I tira. I digué Eliseu : Aques-

ta és la sageta de la victoria de Jahvé, la sageta de la victoria

contra els siriencs, que tu percudirás a Afee, fins a una derrota

completa. 18 Després digué: Pren les sagetes. I quan les hagué

preses, digué al rei d'Israel : Percudeix contra térra. I percudí tres

vegades, i para. 19
1 l'home de Déu s'enfurismá greument contra ell,

i digué : Calia percudir cinc o sis vegades, llavors hauries percu-

dit els siriencs fins a una destrucció total, pero ara tu no percudirás

els siriencs més que tres vegades. 20 Ara, Eliseu morí i fou sepultat.

I a la fi de l'any, certs estols de moabites feren una incursió en el

país.
21

1 s'esdevingué que, quan uns sepultaven un home, heus ací

que veieren aquells estols i sepultaren aquell en el sepulcre d'Eliseu ; i

aquell tocá els ossos d'Eliseu, i torná a la vida i es drecá en peu.

22 Havent, dones, Hazael, rei de Siria, oprimit els israelites tot el

temps de Joacaz,
23 Jahvé els féu mercé, i tingué pietat d'ells, i es

gira vers ell, per amor del seu pacte amb Abraam, Isaac i Jacob ; no

volgué destruir-los, i no els tragué de llur presencia fins al present.

24
1 Hazael, rei de Siria, morí; i Ben-Hadad, el seu fill, regná en el

seu lloc.
25

Joás, fill de Joacaz, prengué déla má de Ben-Hadad, fill

d'Hazael, les ciutats que Hazael havia pres a Joacaz, el seu pare, en

guerra. Joás el percudí tres vegades, i recuperá les ciutats d'Israel.

Darreries del reialme d'Israel

(C. XIV.) 1 L'any segon de Joás, fill de Joacaz, rei d'Israel,

Amasias, fill de Joás, rei de Judá, comencá a regnar. 2 Era de l'edat

de vint-i-cinc anys quan comencá regnar, i regná vint-i-nou anys a

Jerusalem. I el nom de la seva mare era Joaddan, de Jerusalem.

3 Féu el que és plaent ais ulls de Jahvé ;
no, pero, com David, el seu

21, Ecli. xlviii, 14. — 2, II Par. xxv, i.

direcció deis siriencs, que ocupaven el táncia de part del rei a percudir la

territori de Galaad a l'Est del Jordá. térra era un senyal que ell es rela-

Percudeix contra térra, com si tin- xaria en la seva guerra contra els si-

guessis un enemic estirat a térra. rienes, i no sabría aprofitar-se de les

IHuminat de Déu, Eliseu compren- bones avinenteses per a abatre'ls defi-

gué que la manca de decisió i cons- nitivament.

8 - ANTIC TESTAMENT IV
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pare; féu enterament com havia fet Joás, el seu pare. 4 Solament

els cimadals no foren trets ; el poblé sacrificava encara i oferien per-

fums dalt ais cims. 5 Ara, quan el reialme fou establert en les seves

mans, percudí els seus servents, que havien occit el rei, el seu pare;

6 pero no féu morir llurs filis, segons que está escrit en el Llibre de

la Llei de Moisés, en la qual Jahvé ha comandat que no es facin

morir els pares pels filis, ni els filis pels pares, sinó que cadascú

sigui mort peí seu propi delicte.
7 Percudí els idumeus en la Valí

de la Sal, en nombre de dotze mil homes; i prengué Sela per la

forca de les armes, i li posa per nom Jocteel, que encara dura fins

avui. 8 Llavors Amasias enviá missatgers a Joás, fill de Joacaz, fill

de Jehú i rei d'Israel, a dir-li: Vina, vegem-nos de cara l'un a l'altre.

9 Pero Joás, rei d'Israel, enviá a dir a Amasias, rei de Judá: Un cos-

coll del Liban enviá a dir al cedre del Liban : Dona la teva filia per

muller al meu fill
;
pero les feres del Liban, passant, trepitjaren el

coscoll. 10 Tu has percudit greument els idumeus, per aixó el teu

cor s'exalta
;
gaudeix de la teva gloria, i estigues a casa teva

; ¿ per

qué t'immisciries en un mal, peí qual tu, i Judá amb tu, cauríeu?

11 Pero Amasias no l'escoltá i Joás, dones, rei d'Israel, pujá con-

tra Amasias, rei de Judá; i es veieren l'un i l'altre, cara a cara,

a Betsemes de Judá.
12

1 Judá fou derrotat per Israel; i cadascú

se'n fugí al seu estatge.
13

1 Joás, rei d'Israel, prengué Amasias,

rei de Judá, fill de Joás, fill d'Ocozias, a Betsemes; després vin-

gué a Jerusalem, i féu un esbaldrec de quatre-centes colzades a

la muralla de Jerusalem, de la Porta d'Efrai'm a la Porta del Cantó,

14
i prengué tot l'or, l'argent i tota la vaixella que trobaren en la

Casa de Jahvé, i en els tresors del palau reial
;
prengué també ostat-

ges
;
després se'n torná a Samaría. 10 Ara, quant al restant deles

gestes de Joás, i la seva valentía, i com combaté amb Amasias, rei

de Judá, ¿per ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre

deis Actes deis reis d'Israel ?
16

1 Joás s'adormí amb els seus pares,

6, Dt. xxiv, 16 ; Ez. xvm, 20.

7.— Sela, o sia Petra, la capital deis la roca. Aquesta ciutat de Petra inspira

idumeus. El nom áeSela=Roca prové el nom d'Arábia Pétrea,

del fet que la ciutat és com tallada en
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i fou sepultat a Samaría, amb els reis d'Israel. I Jeroboam, el seu

fill, regná en el seu lloc.
17 Amasias, fill de Joás, rei de Judá, visqué

encara quinze anys després de la mort de Joás, fill de Joacaz, rei

d'Israel.
18 Ara, pertocant a la resta de les gestes d'Amasias, ¿per

ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis Actes deis

reis de Judá?
19 Alguns conspiraren contra ell a Jerusalem ; i ell fugí a Laquis,

pero aquests el perseguiren fins a Laquis, i allí el mataren. 20 D'allí

fou dut damunt cavalls,i fou sepultat a Jerusalem amb els seus pares,

en la ciutat de David. 21
1 tot el poblé de Judá prengué Azadas, que

era d'edat de setze anys, i el constituíren rei, en lloc d'Amasias, el

seu pare. 22
Ell edificá Elat, havent-la reconquistada per a Judá, des-

prés que el rei s'hagué adormit amb els seus pares.

Jeroboam II, reí d'Israel

23 L'any quinzé d'Amasias, fill de Joás, rei de Judá, Jeroboam,

fill de Joás, rei d'Israel, comengá a regnar a Samaría ; i regná qua-

ranta-un anys; 24
i féu el mal ais ulls de Jahvé ; i no es va estar de

cap deis pecats de Jeroboam, fill de Nabat, amb qué féu pecar Israel.

25 Aquest restablí els confins d'Israel, de l'entrada d'Emat fins a

21, II Par. xxvi, 1. — 25, Ion. r, i.

19.

—

A Laquis, al Sud-Oest de Jeru-

salem a l'entrada de la plana filistea.

Actualment és Dum-Lacbis.
22.—Edificá Elat. En el sentit de

reedifica i fortifica. Elat era situat a la

punta septentrional del golf elanític vo-
ra la Mar Roja. Aixó fa suposar que
devia haver reconquerit tota la Idumea.

23.— Quaranta-un anys. Compari's
amb el cap. XV, 8 on s'afirma que Za-
carías, fill de Jeroboam, comencá a

regnar l'any trenta-vuit d'Azarias rei de

Judá. Ara, si Jeroboam regná trenta-

vuit anys amb Azarias, més quinze que
n'havia regnat sincrónicament amb
Anasias, el seu regnat hauria durar cin-

quanta-tres anys, o si tant no, cinquan-

ta-un, si no es compten els anys escap-

eáis.

Entre altres solucions, la més simple

és tal vegada admetre una errada de

copista, o aqui en el v. 23, o bé en el

cap. XV, 8. Tractant-se de la trans-

cripció de xifres, tais errades sovinte-

gen, i una vegada infiltrades en els có-

dexs, és ben difícil la correcció.

25.

—

Aquest restablí. S'expliquen fá-

cilment els seus éxits de reconqueridor,

si es teñen en compte les circumstán-

cies en qué es trabaren els paísos veins.

La puixanca de la Siria anava ala posta

rápidament. Mari, successor de Ben-
Hadad III, havia cercat de refer Da-
masc, pero Adad-nirari III, rei d'Assí-
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la mar del desert, segons paraula de Jahvé, Déu d'Israel, que ell

havia pronunciat peí profeta Joñas, el seu servent, fill d'Amittai,

que era de Get-Hefer. 26 Perqué Jahvé veia l'aflicció d'Israel, que era

amarguíssima, que no hi havia ningú, ni esclau ni lliure, que socorre-

gués Israel.
27

1 Jahvé encara no havia parlat d'esborrar el nom d'Is-

rael de sota el cel, pero ell els salva per má de Jeroboam, fill dejoás.

28 Ara, quant al restant de les gestes de Jeroboam, i tot alió que

féu, i la seva valentia amb qué guerrejá, i amb qué reconquista

per a Israel Damasc i Hamat, abans de Judá, ¿per ventura aqüestes

coses no están escrites en el Llibre deis Actes deis reis d'Israel?

29 Jeroboam s'adormí amb els seus pares, amb els reis d'Israel. Za-

carías el seu fill, regná en lloc seu.

AZARIAS, REI DE JUDA

(C. XV.) x L'any vint-i-set de Jeroboam, rei d'Israel, Azarias,

fill d'Amasias, rei de Judá, comencá a regnar. 2 Tenia setze anys

quan comencá a regnar, i regná a Jerusalem cinquanta-dos anys.

La seva mare s'anomenava Jecolia, de Jerusalem. 3
I féu el que és

plaent ais ulls de Jahvé, enterament com havia fet Amazias, el seu

pare. 4 Solament que els cimadals no foren trets ; el poblé sacrificava

encara, i oferia perfums en els cimadals. 5 Jahvé percudí el rei, i fou

leprós fins al dia de la seva mort, i sojorná en una casa de malaltia;

5, II Par. xxvi, 21.

ria, l'assetjá, i se n'empará, obligant-lo

a satisfer una humiliant contribució de

guerra. El successor d' Adad-nizari,

Salmanasar III (o IV), que regná de

782 a 771, també guerrejá contra Siria, i

per llarga durada d'anys, els reis assiris

no pararen d'hostilitzar la frontera nord
de Siria. Amb aixó es comprén més
fácilment com Jeroboam II pogués reei-

xir a desfer-se de la tutela de Damasc i

d'Hamat. Cf. Dhorme, Le pays biblique

et l'Assyrie, pág. 25 ss.

Entrada d'Emat. Era el límit nord

de la térra promesa. Tal indretés avui

dia identificat amb Merdj Ayoun, per

on passa la carretera que de la Palesti-

na va a la Celesíria.

La mar del desert. Es la Mar Mona.
El profeta Joñas. És el que profetitzá

contra Nínive, un deis anomenats pro-

fetes menors.
Get-Hefer. Que es dreca damunt

d'un tossal al Nord-Est de Nazaret.
1.

—

L'any vint-i-set. Cal llegir quin-

té com és fácil de deduir comparan!
amb el cap. XIV, 2, 16 i ss., 2j.

5.— Una casa de malaltia. La Vulga-
ta llegeix: en una casa separada. No
contradiu el sentit de l'original, ans el

comenta. El rei leprós estava obligat a
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1

i Jotam, fill del rei, era mestre del palau, i feia justicia al poblé

del país.
6 Ara, quant al restant de les gestes d'Azarias, i tot alió

que féu, ¿per ventura aqüestes coses no són escrites en el Llibre

deis Actes deis reis de Judá? 7
1 Azadas s'adormí amb els seus pares,

i fou enterrat amb els seus pares, en la ciutat de David; i Jotam,

el seu fill, regná en el seu lloc.

Zacarías, reí d'Israel

8 L'any trenta-vuit d'Azarias, rei de Judá, Zacarías, fill de Jero-

boam, comencá a regnar damunt Israel, a Samaría; regná set mesos.

9
I féu el mal ais ulls de Jahvé, com havien fet els seus pares ; no es

decantá pas deis pecats de Jeroboam, fill de Nabat, amb els quals

havia fet pecar Israel.
10Ara, SeHum,fill de Jabés, conjurá contra ell,

i el percudí en presencia del poblé, i el matá, i regná en el seu lloc.

11 Ara, quant al restant deis fets de Zacarías, heus ací ¿per ventura

aqüestes no están escrites en el Llibre deis Actes deis reis d'Israel ?

12 Aixó fou la paraula de Jahvé, que havia dit a Jehú : Els teus

descendents seuran damunt el tron d'Israel, fins a la quarta gene-

rado. I així s'esdevingué.

Sellum, reí d'Israel

13 Sellum, fill de Jabés, comencá a regnar l'any trenta-nou d'Ozias,

rei de Judá. I quan hagué regnat un mes sencer a Samaria, 14 Me-

nahem, de Gadí, de Tersa, sortí i entrá a Samaria i percudí Sellum,

fill de Jabés, a Samaria, i l'occí, i regná en el seu lloc.

15 Ara, pertocant al restant deis fets de Sellum, i la conspiració

feta per ell, heus ací, ¿ per ventura aqüestes coses no són escrites

en el Llibre deis Actes deis reis d'Israel ?

16 Llavors Menahem percudí Tafsa, i tots els qui eren dins, i també

12, Sap. x, 30.

viure separat del consorci huma, se- 16.— Tafsa. És identificada amb l'ac-

gons establia la llei. tual Khirbet Tafsa, vora deu quilóme-
Cf. Lv. XIII, 46. tres al Sud-Oest de Siquem.
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els seus confins des de Tersa; la percudí perqué no li havia obert

les portes, i fendí totes les dones grávides.

Menahem, reí d'Israel

17 L'any trenta-nové d'Azarias, reí de Judá, Menahem, fill de

Gadí, comencá a regnar sobre Israel
;
regná deu anys a Samaría.

18
1 féu el mal ais ulls de Jahvé, tot el temps de la seva vida no es

decanta pas deis pecats de Joroboam, fill de Nabat, amb qué havia

fet pecar Israel.

19 En el seu temps, Pul, rei deis assiris, vingué contra el país, i

Menahem li dona mil talents d'argent, a íi que li donés ajut per a as-

segurar el reialme en les seves mans. 20Menahem lleva tot aquell di-

ner damunt Israel, de tots aquells qui eren puixants en riqueses, per a

donar-Ies al rei deis assiris; cinquanta sicles d'argent per cap. Així

el rei deis assiris se'n torna, i no s'aturá aci en el país.
21 Ara, per-

tocant a la resta deis fets de Menahem, i tot el que féu, ¿per

ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis reís d'Is-

rael? 22 Menahem s'adormí amb els seus pares, i Peccaia, el seu fill,

regná en el seu lloc.

Faceia, reí d'Israel

23 L'any cinquanta d'Azarias, rei de Judá, Faceia, fill de Menahem,

comencá a regnar sobre Israel, a Samaría; regná dos anys. 24
1 féu

el mal ais ulls de Jahvé ; no es decantá pas deis pecats de Jeroboam,

fill de Nabat, amb els quals havia fet pecar Israel.
25 Facee, fill de

Romelias, capitá seu, conspirá contra ell ; el colpí a Samaría, així

com Argob i Arié, en la torre del palau reial. Eren amb ell cin-

quanta homes de Galaad. Occí Faceia, i regná en lloc d'ell.

19.

—

Pul. És el nom babilónic de fou un veritable redrecador de la nació

Teglat-Phalasar III, un deis més grans assíria que havia decaigut molt, re-

conqueridors orientáis, que puja al tron duint tots el pobles veins sota el seu

d'Assíria el 745. Regná fins el 727 i domini.
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26 El restant de les gestes de Faceia, i tot el que féu, heus ací

que es troba escrit en el Llibre deis Actes deis reis d'Israel.

Facee d'Israel ; els assiriencs s'emparen d'una part d'Israel

27 L'any cinquanta-dos d'Azadas, rei de Judá, Facee, fill de Ro-

melias, regná sobre Israel, a Samaria; regná vint anys. 28 Féu el

mal ais ulls de Jahvé, i no es decanta pas deis pecats de Jeroboam,

fill de Nabat, que havia fet pecar Israel.
29 Ais temps de Facee, rei

d'Israel, vingué Teglatfalasar, rei deis assiris, i prengué Ajon, Abel-

bet-macaa, Janoe, Cades, Asor, Galaad i la Galilea i tot el país de

Neftalí ; i s'endugué captius a l'Assíria.

30 Ara, Oseas, fill d'Ela, conspira contra Facee, fill de Romelias,

el percudí i l'occí, i regná en el seu lloc l'any vinté de Joatam, fill

d'Ozias. 31 Quant a la resta de les gestes de Facee i tot alió que

féu, ¿heus ací que aqüestes coses per ventura no están escrites en

el Llibre deis Actes deis reis d'Israel?

Joatam de Judá; invasió siro-israelita

32 L'any segon de Facee, fill de Romelias, rei d'Israel, Joatam,

fill d'Ozias, rei de Judá, comencá a regnar. 33 Tenia vint-i-cinc anys

quan comencá a regnar; i regná setze anys a Jerusalem. I el nom
de la seva mare era Jerusa, filia de Sadoc. 34

1 féu alió que és plaent

33, II Par. xxvii, 1 .
[]

29. — Teglatfalasar l'any 734 envaí

la Palestina, i després d'haver pres les

ciutats de la costa, es llanca damunt el

país d'Israel i prengué totes les ciutats

enumerades en aquest verset, és a dir,

tota la part septentrional de la Palesti-

na. Heus ací com reconta ell mateix
aquesta campanya: «... les ciutats de
Galaad... d'Abiilaka (Abelbet-maaca)
que és a la frontera de la térra de la

casa d'Omri (Israel)... jo la vaig sot-

metre en tota la seva extensió a l'impe-

ri de l'Assíria. Jo vaig establir damunt
d'ella els meus generáis com a gover-

nadors... La térra de la casa d'Omri...

tots els seus habitants... jo vaig trans-

portar a l'Assíria. Pa-qa-ha (Facee)
llur rei destronaren (o feren morir), i

A-u-si (Oseas) jo vaig establir damunt
d'ells. Vaig rebre com a tribut deu ta-

lents d'or, mil talents d'argent» etc.

Vigouroux, La Bible et les découv... t.

III, p. 522-523.
30.

—

L'any vinté de Joatam. Aquí
també és presumible una errada del

copista, puix que Joatam no regná més
que setze anys, com consta peí v. 33 i

per II Par. XXVI, 1, 8.
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ais ulls de Jahvé, enterament com havia fet Ozias, el seu pare.

36 Solament els cimadals no foren trets; el poblé sacrificava encara

i oferia perfums damunt els cimadals. Ell edifica la Porta Alta de la

Casa de Jahvé.
36 Ara, pertocant a la resta de les gestes de Joatam,

i tot alió que féu, ¿per ventura aqüestes coses no están escrites en

el Llibre deis Actes deis reis de Judá?
37 En aquell temps, Jahvé comencá a enviar contra Judá Rasin, rei

de Siria, i Facee, fill de Romelias. 38
1 Joatam s'adormí amb els seus

pares en la ciutat de David. Acaz, el seu fill, regná en el seu lloc.

Acaz, reí de Judá

(C. XVI.) x L'any disset de Facee, fill de Romelias, Acaz, fill de

Joatam, rei de Judá, comencá a regnar. 2 Acaz tenia vuit anys quan

comencá a regnar; i regná setze anys a Jerusalem; i no féu pas el que

és plaent ais ulls de Jahvé, el seu Déu, com és ara David, el seu

pare, 3 ans caminá per la via deis reis d'Israel, i fins féu passar el

seu fill peí foc, segons les abominacions deis gentils, que Jahvé

havia tret de davant els filis d'Israel.
4
I sacrificava i oferia perfums

dalt els cimadals i els pujols, i sota tota arbreda esponerosa.

5 Llavors Rasin, rei de Siria, i Facee, fill de Romelias, rei d'Israel,

eixiren en armes contra Jerusalem, i hi assetjaren Acaz; pero no

reeixiren a véncer-lo. 6 En aquells temps, Rasin, rei de Siria, recon-

querí Elat per ais siriencs, expulsá els jueus d'Elat, i els siriencs

vingueren a Elat, on han habitat fins al dia d'avui. 7
I Acaz enviá

missatgers a Teglatfalasar, rei deis assiris, a dir-los : Sóc servent teu

i fill teu
;

vina, i salva'm de la má del rei de Siria, i de les mans

del rei d'Israel, que s'han al<;at contra mi. 8
I Acaz prengué l'ar-

gent i l'or que hom trobá en la casa de Jahvé i en els tresors del

palau reial, i els enviá com a presentalla al rei deis assiris.
9
I

2, II Par. xxvm, i. — 5, Is. vil, I.

sacrifica a Moloc en la valí d'Hinnom.

3 .
—Féu passar el seu fil! peí foc. El Cf. II Par. XXVIII, 3.
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el rei deis assiris l'escoltá, i puja contra Damasc, i la prengué, i la

mena en captiveri a Quir, i féu morir Rasin.

10
1 el rei Acaz vingué a l'encontre de Teglatfalasar, rei deis as-

siris, a Damasc; i vist Faltar que era a Damasc, el rei Acaz enviá al

sacerdot Urias la imatge d'aquell altar i la seva figura, segons tot el

seu treball.
11

1 el sacerdot Urias edifica Faltar ; el féu construir en-

terament segons aquell que el rei dAcaz li enviá de Damasc, abans

que el rei Acaz tornés de Damasc. 12
1 en tornar de Damasc, el rei

veié Faltar, s'acostá a ell, i va pujar-hi; 18
i crema el seu holocaust,

i la seva ofrena, i vessá la libació i escampa la sang deis seus sacrificis

pacífics damunt Faltar; 14
i féu treure Faltar d'aram, que era a la

fac, de Jahvé, davant la Casa, a fi que no fos entre el seu altar i la

Casa de Jahvé ; i el posa al costat d'aquell altre altar, vers el nord.

15
1 el rei Acaz comanda al sacerdot Urias, dient : Crema damunt

Faltar gran Fholocaust del matí, i Foblació de la tarda, i Fholo-

caust del rei i la seva ofrena, i Fholocaust de tot el poblé del país

i llur oblació, i escampa-hi llurs oblacions i vessa-hi tota la sang deis

holocaustos i tota la sang deis sacrificis. Pertocant a Faltar d'aram,

jo en prendré cura. 16
1 el sacerdot Urias féu enterament segons li

havia comandat el rei Acaz. 17 Ultra aixó, el rei Acaz trenca els qua-

dres i les bases, i tragué les conques que eren damunt; i davalía la

mar d'aram de part damunt els bous d'aram, que eren sota, i la posa

damunt el paviment de pedra. 18 Per consideració al rei d'Assíria,

muda també en la Casa de Jahvé el pórtic del dissabte que hom ha-

via bastit en la Casa, i Fentrada exterior del rei.
19 Ara, pertocant

a la resta deis fets d'Acaz, ¿per ventura aqüestes coses no están es-

crites en els Actes deis reis de Judá? 20
1 Acaz s'adormí ambels seus

pares, i fou sepultat vora els seus pares, en la ciutat de David. I

Ezequias, el seu fill, regná en el seu lloc.

al país de Kares, a l'Est del Tipis, prop
9.

—

Quir o Cor, tal vegada correspon d'Elam.
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Oseas, l'últim reí d'Israel. Presa

de Samaría. Les causes del desastre

(C. XVII.) 1 L'any dotzé d'Acaz, rei de Judá, Oseas, fill d'Ela,

comenta a regnar sobre Israel, a Samaría; i regná nou anys. 2 Iféu

el mal ais ulls de Jahvé ;
no, pero, com els altres reis d'Israel, que

l'havien precedit. 3 Salmanasar, rei deis assiris, puja contradi; i

Oseas li fou subjecte i li paga tribut. 4 Pero el rei deis assiris des-

cobrí una conjura d'Oseas, que havia enviat ambaixadors a Sua,

rei d'Egipte, i no havia pagat el tribut anual al rei deis assiris
;
per

aixó el rei deis assiris el féu agafar i l'empresoná. 5
1 el rei deis as-

siris puja per tot el país, i vingué a Samaría, i hi posa setge tres anys.

6 L'any nové d'Oseas, el rei deis assiris prengué Samaría, i emmená

els israelites en captivitat a l'Assíria, i els féu habitar Hala i Habor,

vora el riu Gozan, i en les ciutats de Média.

3, Inf. xviii, 9 ; Tob. i, 2. — 6, Inf. xvm, 10.

3.—Salmanasar IV (o V), fill de Te-
glatfalasar III, a qui succeí en el tron.

Óseas, com ja s'ha vist més amunt,
governava a les ordres de Teglatfala-

sar. Pels annals assiris es beslluma

que els israelites s'havien revoltat con-
tra Oseas, i Teglatfalasar prengué mo-
tiu d'aixó per a fer una incursió da-

munt Israel i passar-ho tot a sang i a

foc, i deportar un bon nombre d'habi-

tants a les voreres del Tigris. Oseas
resta tranquil en el seu lloc mentre vis-

qué Teglatfalasar, pero a la mort del

gran conquistador, volgué aprofitar l'a-

vinentesa per a declarar-se independent

del poder assiri. A penes comencá a

exterioritzar els seus drets, Salmanasar
féu sentir immediatament la seva in-

fluencia abassegadora.

4. — Sua , que esdevingué Faraó
l'any 725. L'alian^a d'Oseas amb l'E-

gipte assenyala una nova virada en la

historia de l'Orient. La política de la

Palestina s'enllaca amb la de l'Egipte,

com abans havia conjugat amb la de

l'Assíria. Aquesta i l'Egipte des d'ara

inauguren un duel a extermini que du-

rará molts anvs i que terminará per

l'esborrament de la potencia del Nil en
temps deis perses. Mentre es lliurará

la contesa entre els dos colossos, els

petits Estats palestinencs passaran de

l'Egipte a l'Assíria i viceversa, segons
la sort de les armes.

5.—La presa de Samaria en el pri-

mer any de Sargon, successor de Sal-

manasar, l'any 721-722, fou un esde-

veniment definitiu per a la historia del

poblé de Déu, i presagi de futures ca-

lamitats nacionals encara més deplora-

bles, com será la ruina de Jerusalem,
amb la consegüent deportació a Babilo-

nia.

6.— S'especifiquen els diversos in-

drets de deportació. Hala, no molt

lluny d'Harran i del país Gozan en la

Mesopotámia. Habor, actualment Ha-
bour, que desemboca en l'Eufrates prop

de Kerkesiah. A les voreres de l'Habor,

els israelites es trobaren amb llurs com-
patricis deportats abans per Teglat-

falasar (cf. I Par. V, 26).
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7 Aixó s'esdevingué perqué els filis d'Israel havien pecat contra

Jahvé, llur Déu, que els havia trets fora del país d'Egipte, de davall

la má de Faraó, rei d'Egipte, i havien respectat altres déus, 8
i ha-

vien caminat en els costums de les nacions, que Jahvé havia fora-

gitat de davant d'ells, i aquells que els reis d'Israel havien introdu'ít.

9
I havien fet encobertament coses que no eren dretureres envers

Jahvé, llur Déu, i s'havien edificat cimadals en totes les ciutats llurs,

de les torres de guardia fins a les ciutats fortes. 10
1 s'havien drecat

estatúes i hoscos damunt tota collada, i dessota tot arbre ufanos.

11
1 havien ofert perfums damunt tots els cimadals, com les nacions

que Jahvé havia foragitat de davant d'ells, i havien fet coses mal-

vades, per despitar Jahvé,
12

i havien servit els idols, deis quals Jahvé

havia dit : No féu aixó. 13
1 per bé que Jahvé hagués protestat a

Israel i a Judá, per tots els profetes i tots els vidents, dient : Con-

vertiu-vos del vostres viaranys malvats, i observeu els meus co-

mandaments i els meus estatuís, seguint tota la Llei que jo he

comandat ais vostres pares, i que jo us he enviat pels profetes i els

meus servents; 14
ells no obelen, ans havien endurit llur bescoll,

com llurs pares, que no havien cregut a Jahvé, llur Déu, 15
i havien

menyspreat els seus estatuís, i el seu pacte, que havia contret amb

llurs pares, i les protestes que ell havia fet a ells mateixos, i ha-

vien caminat rera les vanitats, de les quals s'havien envanit, i rera

les nacions que eren al voltant, de les quals Jahvé els havia co-

13, Ir. xxv, S.

7-23. — Vénen descrites magistral- poblé escollit, sino que volgué fer-la-hi

ment les causes moráis de la ruina del avinent a través de la paraula inspirada

reialme d'Israel. Es una página viva de deis profetes. Aquests no mancaren en
filosofía de la historia israelítica. nombre i qualitat, tant en el reialme del

Els costums de les nacions. Es l'idola- Nord com en el del Sud. Així, en aquells

tria deis pobles estrangers. temps, en el reialme d'Israel, exerci-

/ aquells que els reis d'Israel. Aliu- taren llur ministeri Ahia, Jehú, Elias,

deix la mitja idolatría del cuite deis Miqueas, Eliseu, Jonás, Oded, Oseas,
vedells d'or introduít per Jeroboam. Amos, etc., i en el reialme de Judá,
De les torres de guardia. Es una fra- Semeias, Addo, Azarias, Jehú, Jeha-

se proverbial que vol dir: des del més ziel, Eliezer, Zacarías (II Par. XXIV,
insignificant llogarret fins a les ciutats 20), un altre Zacarías (II Par. XXVI, 5)
fortificades, o des d'un mas fins a les i després Joel, Miqueas, Isaías, Jere-

grans ciutats. mias, etc. i altres de ben influents i deis

13.

—

Els profetes. Déu N. S. no es quals la historia no ha transmés els

va acontentar de donar la Llei al seu noms.



ii8 II DELS REIS -XVII, 16-25

mandat que no fessin com elles, 16
i havien deixat tots els coman-

daments de Jahvé, llur Déu, i s'havien fabricat dos vedells de fosa, i

ásseres, i havien adorat tot l'exércit del cel, i havien servit a Baal,
17

i havien fet passar llurs filis i llurs filies peí foc, i havien practi-

cat divinacions i encanteris, i s'havien venut a fer el mal ais ulls de

Jahvé, per despitar-lo. 18 Per aixó Jahvé s'irritát remendament contra

Israel, i els foragitá del seu davant, i no resta res més que la tribu

de Judá tota sola.

19 Tampoc Judá no observa els comandaments de Jahvé, son Déu,
ans camina pels viaranys d'aquells d'Israel que ells s'havien fet.
20 Per aixó Jahvé refusá tota la nissaga d'Israel, i els afligí, i els

lliurá a la mercé deis depredadors, fins que els foragitá del seu

davant. 21 Puix que, quan hagué esquincat Israel de la casa de

David, i ells hagueren constituít rei Jeroboam, fill de Nabat, Jero-

boam foraviá Israel de Jahvé, i li féu cometre un gran pecat. 22
1

els filis d'Israel caminaren en tots els pecats que Jeroboam havia

comés, i no sen decantaren pas, "fins i tant que Jahvé llanca lluny

de la seva fac Israel, tal com n'havia parlat per tots els profetes, els

seus servents. I Israel fou menat en captivitat lluny del seu país,

envers l'Assíria, on ha estat fins avui.

Origen del culte samaritá

24
1 el rei deis assiris féu venir gent de Babilonia, de Cuta,

d'Ava, d'Emat, i de Sefarva'ím ; i els féu habitar en les ciutats de

Samaría, en lloc deis filis d'Israel. I prengueren possessió de Sa-

maría i habitaren en les seves viles. 25 Ara, quan comentaren a so-

21, I Rg. xii, 19. — 23, Ir. xxv, 9.

24.—En les ciutats de Samaría. La
paraula Samaría aquí designa tot el

reialme del Nord.
Els pocs habitants nadius que hi res-

taren essent absorbits pels nou-vinguts,
perderen llurs característiques nacio-
nals, que no saberen recobrar, com
els habitants de Judá. Aquella barreja

de poblacions tan diversificades doná
origen a una raca de gent anomenada
Samaritana. Així mateix, la consegüent
barreja de religions, produí una forma
de religió sui (¡eneris, que els hebreus
tornats de Pexili no pogueren adme-
tre, a causa de les seves impureses ido-
látriques.
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jornar-hi, no respectaven Jahvé; d'aquí que Jahvé enviá contra ells

lleons, que feren mortaldat entre ells.
26

1 fou reportat al rei deis

assiris : Les nacions que has deportat per a habitar en les viles de

Samaria no saben la manera de coldre el Déu del país
;
per aixó

els ha enviat lleons que en fan mortaldat, per tal com no saben la

manera de coldre el Déu del país.
27 Llavors el rei deis assiris coman-

da, i digué : Envieu-hi un deis sacerdots que heu menat d'allá en cap-

tivitat, i que vagi a establir-s'hi ; i que els ensenyi la manera de

coldre el Déu del país.
28 Així un deis sacerdots que havien estat

emmenats en captivitat des de Samaria vingué i habita a Betel, i els

ensenyá en quina faisó havien d'adorar Jahvé. 29 Tot amb tot, aque-

l!es nacions es feien cadascuna els seus déus, i els posaren en les ca-

ses deis cimadals bastits pels samaritans, en les seves ciutats on

sojornaven. 30
1 els babilonis feren Succot-Benot, i els cutencs feren

Nergal, i els ematencs feren Asima, 31
els haveus feren Nebahaz i

Tartac, i els serfavaímites cremaven llurs filis en honor d'Adrame-

lec i Anamelec, déus de Sefarvaim. 32
1 també adoraren Jahvé, i

es feren sacerdots deis cimadals, presos en les cases deis cimadals,

que oferien per a ells sacrificis.
33 Així adoraven Jahvé, i servien al

mateix temps llurs déus, segons els costums de les contrades d'on

havien estat deportáis.

34 Fins al dia d'avui perseveren segons llurs costums antics; no

respecten Jahvé, i no es conformen ni a llurs estatuts i ritus, ni a

la llei ni comandaments que Jahvé havia donat ais filis de Jacob, a

qui posa de nom Israel, 35 amb els quals Jahvé havia pactat, i ais

quals havia comandat i dit : No respecteu altres déus i no us postreu

davant d'ells, i no els serviu, ni els oferiu sacrificis; 36 ans respecteu

Jahvé, qui us ha tret del país de l'Egipte, amb gran forca i brac. es-

tés; davant ell postreu-vos, i oferiu-li sacrificis;
37

i estudieu-vos

de posar sempre en obra els estatuts i els ritus i la llei i els coman-

daments que ell us ha escrit, i no respecteu altres déus. 38No
oblidareu l'alianca que jo he conclós amb vosaltres, i no temereu

altres déus. 39 Ans respecteu Jahvé, Déu vostre; i ell us alliberará

34, Gn. xxxii, 28.
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de les mans de tots els vostres enemics. 40 Pero ells no obei'ren, ans

feren segons llar costum antic.
41 Així aquella gent respectava Jahvé,

i ensems servien llurs escultures; i així mateix llurs filis, i els filis de

llurs filis fan, fins al dia d'avui, com feren llurs pares.

Els últims reís de Jüdá. De la presa

de Samaría fins a la captivitat de Babi-

lonia. Ezequias. Els seus comen^aments

(C. XVIII.) ! Ara, l'any tere d'Oseas, fill d'Ela, rei d'Israel,

Ezequias, fill d'Acaz, rei de Judá, comencá a regnar. 2 Tenia vint-

i-cinc anys quan comencá a regnar ; i regná vint-i-nou anys a Jerusa-

lem. I el nom de la seva mare era Abi, filia de Zacarias. 3 Ell féu

el que és plaent ais ulls de Jahvé, enterament com havia fet David,

el seu pare. 4 Suprimí els cimadals, esmicolá les estatúes, talla les

ásseres, i trossejá la serpent d'aram que havia fet Moisés, per tal

com, fins aquell temps, els filis d'Israel li oferien perfums : hom

l'anomenava Nohestan.

5 Posá la seva confianza en Jahvé, Déu d'Israel; i jamai, ni abans

ni després d'ell, no hi ha hagut ningú semblant a ell entre els reis

de Judá.
6

1 escoltá Jahvé i no es decantá d'ell ; ans observa els

comandaments que havia donat a Moisés. 7 Per aixó Jahvé fou amb

ell ; on sia que anés, prosperava.

I es rebeHá contra el rei deis assiris, i no li restá més subjecte.

8 Percudí els filisteus fins a Gaza i els seus confins, des de les torres

deis guaites fins a les ciutats fortes.

9 Ara, s'esdevingué l'any quart del rei Ezequias, que era el seté

d'Oseas, fill d'Ela, rei d'Israel, que Salmanasar, rei deis assiris, pujá

1, II Par. xxvnr, 27 ;
xxrx, I. — 4, Nm. xxi, 9.

40.

—

Segons llur costum antic. Enea- els samaritans es bastiren un temple

ra que, en tornar els hebreus del capti- dalt la muntanya de Garízim enfront

veri babilónic a la Palestina, foren im- del temple de Jerusalem. Ells, pero,

placables amb tot vestigi d'idolatria, es vanaven d'ésser filis d'Abraam au-

així i tot el cuite samaritá conservá ri- téntics, malgrat que llurs germans els

tus i dogmes especiáis, i restá sempre jueus els ho contrastessin. Cf. Jo. IV,

al marge del judaisme. Posteriorment, 12, 20.
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contra Samaría, i l'assetjá.
10

1 al cap de tres anys, fou presa; l'any

sisé d'Ezequias, que era el nové d'Oseas, rei d'Israel, Samaría fou

presa. 11
1 el rei deis assiris mena els israelites en captivitat a Assí-

ria, i els féu conduir a Halat,vora Habor, riu de Gozan, i en les ciu-

tats de la Média. 12 Perqué no havien escoltat la veu de Jahvé, llur

Déu, i havien traspassat el seu pacte, perqué no havien escoltat ni

posat en práctica tot alió que Moisés, servent de Déu, havia co-

mandat.

Invasió de Sennaojjerib

13 L'any catorzé del rei Ezequias, Sennaquerib, rei deis assiris,

puja contra totes les viles fortes de Judá, i les prengué. 14
1 Eze-

quias, rei de Judá, enviá a dir al rei deis assiris, a Laquis : Jo he

mancat; allunya't de mi, i em sotmetré a tot alió que m'imposarás.

I el rei deis assiris imposá a Ezequias, rei de Judá, tres-cents ta-

lents d'argent i trenta talents d'or.
15

1 Ezequias doná l'argent que

hom trobá a la Casa de Jahvé i en els tresors de la casa reial.

16 En aquella avinentesa, Ezequias arrencá de les portes del Temple

de Jahvé i de les columnes les plaques d'or amb qué ell mateix les

havia cobertes, i les doná al rei deis assiris.
17 Després el rei deis

assiris enviá al rei Ezequias de Laquis a Jerusalem, el Tartán i

el Rabsaris i el Rabsaqué, amb un gran estol. Pujaren i vingueren a

10, Sup. xvii, 6; Tob. r, 2. — 13, II Par. xxxii, 1 ; Edi. xlviii, 20; Is. xxxvi, 1.

13.

—

Sennaquerib, fill i successor de lau reial de Nínive i conserva: al Bri-

Sargon, regná en l'Assíria del 705-681 . tish Museuni, está representat Senna-
Com el seu pare, fou un gran guerrer i querib assegut sobre un tron de parada,

un gran constructor. Sennaquerib, acam- sostenint un are en una má, una sageta

pat a Laquis, ciutat forta que dominava en l'altra, en actitud de rebre el botí de
la carretera vers l'Egipte, esperava des- Laquis. En la inscripció hom llegeix:

fer la coalició antiassíria, composia per «Sennaquerib, rei del món, rei d'Assur,
Sabacon, Faraó d'Egipte, Azuri el rei está assegut damunt el tron de parada
d'Azot, els reis de la Filistea, el rei de i el botí de Laquis és dut davant d'ell.»

Judá, el d'Edon i el de Moab. El seu 17.— Tartán, Rabsaris, Rabsaqué, no
objectiu fou aconseguit en part, com es son pas noms de persona sino títols de

veu pels textos bíblics i pels textos cu- dignitats assíries. Tartán és el general
neíformes, en els quals ell mateix narra en cap de l'exércit; Rabsaris és el cap
amb tons épics les seves victóries. Cf. deis eunucs, un deis més alts funciona-
el Prisma de Taylor. ris de les corts orientáis; Rabsaqué és

Damunt un relleu, originan del pa- un gran oficial o coper.
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Jerusalem, i en havent arribat, s'aturaren vora l'aqüeducte de l'Es-

tany de Dalt, que és en el camí del Bataner. 18
1 cridaren el rei.

Eliacim, fill d'Helcias, mestre del palau, i Sobna, secretan, i Joahe,

fill d'Asaf, canceller, eixiren vers ells.
19

1 els digué el Rabsaqué:

Digueu a Ezequias : Així ha dit el gran rei, el rei de l'Assíria

:

¿ Damunt quina confianca reposes ?
20 Tu dius— mots vans— : Tinc

consell i forca per a la guerra. Ara, dones, ¿ en qui confies, que t'has

rebeHat contra mi? 21 Heus ací, tu et refies d'aquest puntal de

canya trencada, 50 és, l'Egipte, damunt el qual, si ningú s'hi es-

tintola, aquesta li entra a la má i la hi forada ; tal és Faraó, rei

de l'Egipte, per a tots aquells qui es refien d'ell.
22 Potser em

direu : Nosaltres confiem en Jahvé, el nostre Déu! Pero ¿ per ventura

no és ell aquell de qui Ezequias ha suprimit els cimadals deis altars,

i ha dit a Judá i a Jerusalem: Vosaltres adorareu davant aquest altar

a Jerusalem? 23 Ara, dones, fes un acord amb missenyor el rei deis

assiris : jo et donaré dos mil cavalls, si tu pots fornir-me qui els ca-

valqui. 24 ¿I com podries tu girar el rostre a un sol deis capitans

d'entre els mínims servents de missenyor? Pero tu t'has refiat de

l'Egipte per raó deis carros, i de la gent d'a cavall. 25 Ara, ¿no és

per voler de Jahvé que he pujat jo en aquest lloc per a enderrocar-lo ?

Jahvé m'ha dit: Puja contra aquell país, i devasta'l.

26 Llavors Eliacim, fill d'Helcias, Sobna i Joahe, digueren al Rab-

saqué : Et prego, parla ais teus servents en arameu, perqué nosal-

tres l'entenem ; i no ens parlis en llengua jueva a orelles del poblé

que és damunt la muralla. 27 Peró el Rabsaqué els respongué : ¿Per

ventura missenyor m'ha enviat a dir aqüestes paraules al teu se-

nyor, o a tu, i no a aquests asseguts damunt la muralla, que serán

reduíts a menjar Uur etzércol i a beure Uur orina, ensems amb vos-

altres?
28 Després el Rabsaqué es drecá en peu, i crida en alta veu

en llengua jueva, i parla en aquests termes : Escolteu la paraula del

gran rei, del rei deis assiris.
29 Així ha dit el rei: No us enganyi

26.

—

En arameu, llengua de la Siria diplomátiques. Si bé pertanyia ala ma-
(en hebr. Aram), capital Damasc, d'ús teixa familia de l'hebreu, tenia per altra

corrent en aquell temps en l'Asia occi- banda tais diferencies, que el poblé he-

dental per a les relacions comerciáis ¡ breu illetrat no la capia.
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Ezequias, per tal com no podrá alliberar-vos de les meves mans.

30
1 que Ezequias no us indueixi a confiar en Jahvé, dient: Jah-

vé ens alliberará certament, i aquesta ciutat no será donada en les

mans del rei deis assiris.
31 No escolteu Ezequias, per tal com el

rei deis assiris ha dit així : Feu la pau amb mi, i doneu-vos a mi

;

i cadascun de vosaltres mengi del seu cep, i de la seva figuera, i be-

gui l'aigua de la seva cisterna,
32

fins que jo vingui i us transporti a

un país semblant al vostre, país de forment i de most, país de pa

i de vinyes, país d'oliveres, d'oli i de mel, a fi que visqueu i no mo-

riu; i no escolteu Ezequias, perqué ell us enganya, dient : Jahvé ens

alliberará. 33 ¿Per ventura cap déu de les nacions ha alliberat el

seu país de les mans del rei deis assiris?
34 ¿On són els déus d'E-

mat i d'Arfad? ¿On els déus de Sefarva'ím, d'Ana i d'Ava? ¿Per

ventura aquests han alliberat Samada de la meva má? 35 ¿Quins són,

d'entre tots els déus d'aquells pai'sos, els que hagin alliberat llur país

de la meva má, perqué Jahvé pugui alliberar Jerusalem de la meva

má? 36 El poblé calla, i no li respongué res; car tal era el coman-

dament del rei : No li respongueu res.

37
1 Eliacim, fill d'Helcias, mestre de palau, i Sobna, secretan, i

Joahe, fill d'Asaf, canceller, vingueren al rei Ezequias amb els ves-

tits esquincats, i li referiren les paraules del Rabsaqué.

Pregaría d'Ezequias. Missatge

d'Isaías. Jerusalem es alliberada

(C. XIX.) 1 Quan Ezequias els hagué sentits, esquincá els seus

vestits, i es cobrí d'un sac, i entrá en la Casa de Jahvé.
2
I enviá

1, Is. xxxvir, 1

.

32.

—

Us transporti... Els caldrá és-

ser deportáis a l'Assíria, segons el ta-

ranná de la política assíria, que, per tal

d'esborrar les característiques nacio-

nals deis pobles subjectats al gran im-
peri, i així dominar-los més fácilment,

es valia del sistema de les deportacions.

I a fi d'enllepolirels jueus, els ambaixa-
dors assiris els assignen una térra fértil

i abundant, semblant al solpalestinenc,

cas que es sotmetin al jou del conque-
ridor.

9 - ANTIC TESTAMENT IV
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Eliacim, mestre de palau, i Sobna, secretan, i els més ancians deis

sacerdots, coberts de sacs, al profeta Isaías, fill d'Amós.
3
I aquests li digueren : Així ha dit Ezequias : Aquest és un dia

d'angoixa, i d'increpació i de flastomia; perqué l'infant és al punt

del part, pero la partera és sense forca. 4 Potser Jahvé, ton Déu,

haurá sentit totes les paraules del Rabsaqué, que el rei deis assiris,

el sen senyor, ha enviat per ultratjar el Déu vivent; i potser Jah-

vé, el teu Déu, punirá les paraules que ha oít. Adrega-li, dones,

una pregaría peí romanent que encara es troba.

5 Els servents del rei Ezequias vingueren a Isaías.
6
I Isaías els

digué : Heus ací el que direu al vostre senyor : Així diu Jahvé

:

No temis per les paraules que has o'ít, amb qué els servents del rei

d'Assíria m'han ultratjat.
7 Heus ací, jo posaré un tal esperit en

ell, que en sentir una certa nova, ell tornará al seu país, i el faré

caure per l'espasa en el seu país.

Sennaquerib

8Ara, el Rabsaqué torná al rei d'Assíria, i el trobá que atacava Lobna

(puix que havia oi't que s'havia allunyat de Laquis). 9 Tingué noves

de Taraca, rei d'Etiopia, que deien : Heus ací que ell ha eixit per

fer-te guerra. I havent oí't aixó, enviá novament missatgers a Eze-

quias, dient: 10 Digueu així a Ezequias, reidejudá: El teu Déu,

en qui tu confies, no t'enganyi, dient : Jerusalem no será donada

en mans del rei deis assiris.
11 Heus ací, ¿tu has sentit alió que el

rei deis assiris ha fet a tots els pai'sos, sotmetent-los a l'extermini,

i tu te'n deslliuraries? 12 Els déus de les nacions que els meus pares

destruíren, de Gozan, d'Haran, de Resef, deis edomites que són a

Telassar, els han alliberats? 13 ¿On és el rei d'Emat, el rei Arfad i

el rei de la ciutat de Sefarvaím, d'Ana i d'Ava? 14 Quan Ezequias

2.— Isaías és recordar aquí per pri- aquesta ciutat i Gaza. De Laquis, on
mera vegada, si bé ja exercia des de havia fixat el seu quarter general, Sen-

llarg temps el seu ministeri a Judá. Cf. naquerib s'havia mobilitzat vers la iron-

ía Introducció en el seu llibre. tera d'Egipte per a sortir a l'encontre de

8.—Lobna, actualment Tell el-Hasi a l'enemic Taraca que pujava de l'E-

l'Oest de Laquis, a mig camí entre gipte.
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hagué rebut aquelles lletres per má d'aquells missatgers, i les hagué

llegides, puja a la Casa de Jahvé, i les desplega a la presencia de Jahvé.

15
1 féu oració davant Jahvé, i digué : Oh Jahvé, Déu d'Israel, que

seus sobre els querubins ; tu sol ets el Déu de tots els reialmes de

la térra, tu has fet el cel i la térra.
16 Oh Jahvé, inclina la teva orella,

i escolta; oh Jahvé, obre els teus ulls, i mira i escolta les paraules

de Sennaquerib, que ha enviat aixó per ultratjar el Déu vivent.

17 Ver és, Jahvé, que els reis d'Assíria han destruít aquelles na-

cions i aquells paísos. 18
1 han llancat al foc llurs déus, perqué no

eren déus, ans obra de má d'homes, pedra i lleny; per aixó els

han destruíts. 19 Ara, pero, Jahvé, Déunostre, allibera'ns, et prego,

de la seva má ; a fi que tots els reialmes de la térra coneguin que tu

sol, Jahvé, ets Déu.
20 Llavors Isaías, fill d'Amós, enviá dir a Ezequias : Així ha dit

Jahvé, Déu d'Israel : He oit la teva pregária a l'entorn de Sennaque-

rib, rei deis assiris.
21 Aquesta és la paraula que Jahvé ha pronun-

ciat contra ell

:

La verge, filia de Sion,

et menysprea, es burla de tu

;

la filia de Jerusalem,

branda la testa rera teu.

22 ¿Qui has insultat i ultratjat?

¿ Contra qui has alcat la veu

i aixecat els ulls en Taire ?

Contra el Sant d'Israel

!

23 Pels teus missatgers has insultat Jahvé,

i has dit : Amb la munió deis meus carros,

jo he escalat els cims de les muntanyes,

els termenals del Liban.

Jo he tallat els més enlairats deis seus cedres

els més bells deis seus xiprers

;

jo he atés el seu darrer cimadal,

ba repetit en el llibre d'Isaias, XXXVIII,
20 ss.—Aquest mateix orade es tro- 22-35.
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la foresta semblant a un verger.

24
Jo he excavat i he begut

aigües estrangeres.

Amb la planta deis meus peus eixugaré

tots els canals de l'Egipte.

26 ¿Pero no has pas sentit a dir,

de llarg temps jo he fet aqüestes coses,

i des deis temps antics les he formades?

Al present jo ho acompleixo,

tu reduirás en munts de ruines les ciutats fortes.

26 Llurs habitants són esgotats,

en l'espant i el torbament;

són com l'herbei deis camps

i el verd tendré,

com el gasó de les teulades

com el blat orb que s'asseca abans d'esdevenir madur.

27 Pero jo conec quan t'alces i quan t'asseus,

quan surts i quan entres,

i la teva furor contra mi.

28 Justament peí teu enfellonir-te contra mi

i perqué la teva arrogancia ha pujat a les meves orelles,

jo et posaré el meu anell al ñas

i el meu fre a la boca,

i et faré tornar peí camí per on has vingut.

29
1 aixó será un senyal per a tu : Hom menjará aquest any el que

hauran produít els grans caiguts ; el segon any hom menjará el que

creixi encara de si mateix
;
pero l'any tercer sembrareu i collireu,

plantareu vinyes i en menjareu el fruit.
30 El que haurá estat sal-

25-28. — Sennaquerib arrogantment
s'atribueix les innovacions que Ies seves

conque stes havien introdui't en el mapa
del seu temps. Molt abans, Déu N. S.

havia ordenat la ruina d'aquells pobles

i del mateix Israel i Judá, en cástig de

llurs culpes. Les empreses de Senna-

querib reeixiren perqué Déu es vol-

gué servir d'ell com d'instrument per

a executar els plans de la divina jus-

ticia.

27.— Quan falces... És a dir, conec
totes les teves accions i tots els senti-

ments del teu cor.
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vat de la casa de Judá, el que restará, brostará encara arrels per

dessota i portará fruit per damunt. 31 Car de Jerusalem eixirá una

romanalla, i de la muntanya de Sion sobrevivents. Vet aquí el que

fará el zel de Jahvé deis exércits.
32 Es per aixó que parla així Jahvé

sobre el rei d'Assíria

:

Ell no entrará pas en aquesta ciutat,

no hi llancará pas sagetes,

no li oposará pas els seus escuts

i no fará pas trinxeres contra aquella.

33 Se'n tornará peí camí que ha vingut,

no entrará pas en aquesta vila,— oracle de Jahvé.

34
Jo protegiré aquesta ciutat per salvar-la,

a causa de mi i a causa de David, el meu servent.

35 Aquella mateixa nit s'esdevingué que un ángel de Jahvé eixí

i percudí cent vuitanta-cinc mil homes en el camp deis assiris; i

en alcar-se al matí, heus ací que no es veien res més que cadá-

vers. 36
1 Sennaquerib, rei deis assiris, llevá el camp, partí d'allá i

se'n torná a Nínive, i va sojornar-hi. 37
1 s'esdevingué que, mentre

adorava en la casa de Nesroc, el seu déu, Adramelec i Saraser, filis

seus, el percudiren amb l'espasa, i es refugiaren al país d'Ararat. I

Assarhaddon, el seu fill, regná en el seu lloc.

Malaltia d'Ezeqtjias

(C. XX.) *En aquells dies, Ezequias s'emmalaltí de mort. I vin-

gué a ell el profeta Isaías, fill d'Amós, i li digué : Així ha dit Jahvé:

Disposa de la teva casa, perqué ets mort i no viurás pas.
2 Llavors

Ezequias girá el rostre vers la paret, i féu oració a Jahvé, dient :

3 Et

prego, Jahvé, recorda't que he caminat a la teva preséncia en veritat, i

35, Tob. 1, 21 ; Eeli. xlviii, 24; Is. xxxvn, 36 ; I Mee. vn, 41 ; II Mee. vin, 19. — 37, Tob. 1, 24. — 1, II

Par. xxxii, 24; Is. xxxvm, 1.

35.— Un ángel deJahvé. Potésserque una invasió de rates verinoses. De totes

l'ángel exterminador es valgués de mit- maneres, el fet no es pot explicar sense

jans naturals, per exemple, una pesta, una intervenció miraculosa de Déu.
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en el cor sencer, i he fet alió que t'és plaent. I Ezequias plora amar-

gament. 4
I s'esdevingué que, no havent encara eixit Isaías del pati

central, paraula de Jahvé li fou adregada, dient :

5 Torna-te'n i di-

gues a Ezequias, conductor del meu poblé : Així ha dit Jahvé, Déu

de David, el teu pare : He 01't la teva pregaría, he vist les teves llá-

grimes; heus ací, et guareixo; d'ací a tres dies pujarás a la Casa de

Jahvé.
6
I afegiré quinze anys al temps de la teva vida, t'alliberaré,

tu i aquesta ciutat, de la má del rei deis assiris, i seré protector

d'aquesta ciutat, per amor de mi mateix, i de David, el meu servent.

7 Després digué Isaías: Preneu un pa de figues seques. El pren-

gueren, i el posaren damunt l'úlcera. I guarí. 8 Ara, Ezequias havia

dit a Isaías : ¿ Quin senyal em dones que Jahvé em guarirá i que pu-

jaré d'ací a tres dies a la Casa de Jahvé? 9
Isaías havia dit: Aquest

será el senyal que tu tindrás de part de Jahvé, que complirá la pa-

raula que ell ha pronunciat. ¿Vols que l'ombra vagi endavant deu

graus o que torni enrera deu graus? 10 Ezequias digué : Es poca cosa

que l'ombra avanci deu graus; més aviat que reculi deu graus.

11 Llavors el profeta Isaías invocá Jahvé, qui féu recular l'ombra de

deu graus que s'havia allargat sobre la meridiana d'Acaz.

L'ambaixada babilonenca

12 En aquell temps, Merodac-Baladan, fill de Baladan, rei de Ba-

bilonia, enviá lletres i presents a Ezequias, perqué havia sentit a dir

que estava malalt. 13
1 Ezequias doná audiéncia a aquells ambaixa-

dors, i els mostrá tota la casa, les coses precioses, l'argent, l'or, tot

el seu arsenal, els aromes, els olis finíssims, i tot alió que es troba-

va en els seus tresors. No restá res a casa, ni en tots els seus do-

minis, que Ezequias no els ho mostrés.

12, Is. XXXIX, I.

11. — Meridiana i'Aca\, que devia nada en una columna que indicava el

consistir en un simple quadrant solar temps projectant la seva ombra damunt
dividit en váries línies, o bé, com pen- els esgraons diversos,

sen d'altres, en una escalinata termi-
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14
1 el profeta Isaías vingué al rei Ezequias, i li digué : ¿Qué han

dit aquells homes? ¿i d'on t'han vingut? I Ezequias respongué

:

Han vingut d'un país llunyá, de Babilonia. 15
I Isaías digué: ¿Qué

han vist en la teva casa? I Ezequias respongué : Han vist tot el que

hi ha a casa meva; no hi ha res en els meus tresors que no els ho

hagi mostrat. 16 Llavors Isaías digué a Ezequias: Escolta la paraula

de Jahvé :

17 Heus ací, están per venir els dies que tot alió que

és a casa teva, i que els teus pares han acumulat fins avui, será

emportat a Babilonia; no en restará res, diu Jahvé.
18

1 fins pren-

dran filis teus, eixits de tu, que tu haurás engendrat, per tal de

fer-ne eunucs en el palau del rei de Babilonia. 19
1 Ezequias di-

gué a Isaías : La paraula de Jahvé que tu has pronunciat és bona.

I afegí : Sí, almenys hi haurá pau i seguretat durant el meus dies.

20 Ara, pertocant al restant deis fets d'Ezequias i totes les seves

proeses, i com féu l'estany, i l'aqüeducte, i féu venir l'aigua a la

ciutat, ¿per ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre

deis Actes deis reis de Judá?
21

1 Ezequias s'adormí amb els seus

pares; i Manassés, fill seu, regná en el seu lloc.

Manassés

(C. XXI.) *Manassés era d'edat de dotze anys quan comen-

cé a regnar, i regná cinquanta anys a Jerusalem. I el nom de la

seva mare era Hafsiba. 2
I féu el mal ais ulls de Jahvé, segons

les abominacions deis gentils, que Jahvé havia foragitat de davant

els filis d'Israel.
3
I reconstruí els cimadals, que Ezequias, el seu

pare, havia desfet; drecá altars a Baal, i féu una ássera, com havia

fet Acab, rei d'Israel, i adorá tot l'exércit del cel, i el serví.
4 Bastí

també altars en la Casa de Jahvé, de la qual Jahvé havia dit : Jo

posaré el meu nom a Jerusalem. 5 Bastí aquells altars a tot l'exér-

cit del cel, en els dos atris de la Casa de Jahvé; 6
i féu passar el

seu fill peí foc ; i es lliurá a fetilleries i encanteris ; i instituí un es-

perit de Pitó, i endevinaires. Féu el mal ais ulls de Jahvé fora

1, II Par. xxxm, 1. — 3, II Par. xxxni, j. — 4, II Sm. vil, to.
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mida, per despitar-lo.
7 Posa així mateix l'estátua d'Astarté, que

havia fet, en la casa de la qual Jahvé havia dit a David i a Salomó,

el seu fill : Posaré el meu nom perpétuament en aquesta casa, i a

Jerusalem, que m'he triat d'entre totes les tribus d'Israel; 8
i no

continuaré més a fer vagar el peu d'Israel fora d'aquest país, que

jo he donat a llurs pares, tota vegada que observin tot alió que jo

els he comandat, i segons tota la llei que Moisés, el meu servent,

els ha donat.

9 Pero ells no obe'fren : ans Manassés els féu foraviar, per obrar

pitjor que les nacions que Jahvé havia destruít de davant els filis

d'Israel.
10

1 Jahvé parla pels profetes, els seus servents, dient:

11 Per tal com Manassés, rei de Judá, ha comés aqüestes abomina-

cions, fent pitjor que mai no feren els amorreus, que foren abans d'ell,

i ha fet també pecar Judá amb els seus ídols,
12 per aixó així ha dit

Jahvé, Déu d'Israel : Heus ací, jo faig venir un mal damunt Jeru-

salem i damunt Judá, tal que tothom que ho sentirá, li retrunyiran

ambdues orelles. 13
I estendré damunt Jerusalem el regle de Samaría,

i el nivell de la casa d'Acab
;

refregaré Jerusalem com es refrega

una escudella, la qual després de fregada, hom gira de cap per

avall.
14
Jo abandonaré el restant de la meva heréncia, i la lliuraré

en mans de llurs enemics ; i esdevindran la presa i botí de tots llurs

enemics. 15 Perqué han fet el mal ais meus ulls, i m'han despitat,

del dia que llurs pares eixiren fora de l'Egipte fins al dia d'avui.

16 Manassés, ultra aixó, escampá molta sang innocent, talment que

n'omplí Jerusalem, d'un cap a l'altre ; ultra el pecat amb qué féu

pecar Judá, fent el mal ais ulls de Jahvé. 17 Ara, pertocant al

romanent deis actes de Manassés, i tot el que féu, i el seu pecat

que cometé, ¿per ventura aqüestes coses no són escrites en el Lli-

bre deis Actes deis reis de Judá? 18
1 Manassés s'adormí amb els

seus pares, i fou sepultat en l'hort de casa seva, en l'hort d'Oza.

Amon, el seu fill, regná en lloc seu.

7, II Sm. ra, 13;! Rg. ra, 16 ; u, 5. — 11, Ir. xv, 4.
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Amon

19 Amon tenia vint-i-dos anys quan comencá a regnar; i regná dos

anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Mesalemet, filia

d'Harus de Jeteba.
20

1 féu el mal ais ulls de Jahvé, com havia fet

Manassés, el seu pare; 21
i camina per tot el camí en el qual havia

caminat el seu pare ; i serví ais ídols ais quals havien servit els seus

pares, i es postra davant d'ells ;
22 abandoná Jahvé, el Déu deis seus

pares, i no camina peí viarany de Jahvé.
23 Ara, els servents del rei

Amon conspiraren contra ell, i l'occiren a casa seva. 24
1 la gent del

país percudí tots aquells que havien fet la conjura contra el rei

Amon; i constituí rei Josias, el seu fill, en lloc seu. 25 Ara, perto-

cant a la resta deis fets d'Amon, ¿per ventura aqüestes coses no

són escrites en el Llibre deis Actes deis reis de Judá? 26
I hom

l'enterrá en el seu sepulcre, en l'hort d'Oza. Josias, el seu fill,

regná en el seu lloc.

Josias. La descoberta del Llibre de la Llei

(C. XXII.) josias tenia vint anys quan comenta a regnar, i reg-

ná trenta-un anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Idida,

filia d'Hadaia de Besecat. 2
I féu el que és plaent ais ulls de Jahvé,

i caminá en tots els viaranys de David, el seu pare, i no es decantá

ni a dreta ni a esquerra.

3 L'any divuit del rei Josias, s'esdevingué que el rei enviá el se-

cretan Safan, fill d'Aslia, fill de Mesulam, a la Casa de Jahvé, dient

:

4 Puja vers Helcias, summe sacerdot, i digues-li que reculli la suma

de diner que ha estat portada a la Casa de Jahvé, i que els guardians

del llindar han recollit del poblé. 5 Que sigui consignada en mans

d'aquells que teñen cura de l'obra, i están constituios intendents da-

1, II Par. xxxiv, i.

23.

—

Els servents del rei. £o és, al- i es posa de banda de la familia reial

guns oficiáis de la cort. Fou una revo- contra els conjurats, que probable-

lució palatina, provocada tal volta per ment intentaren un canvi de dinastía,

dissensions polítiques i religioses , o i morts aquests, prengué com a suc-
també per una simple intriga. El poblé cessor Josias, el fill del rei assas-

restá neutral a les conxorxes palatines sinat.
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munt la Casa de Jahvé ; i la donin a aquells que treballen en l'obra

que s'ha de fer en la Casa de Jahvé, per restaurar la Casa: 6
ais

fusters, ais manobres i ais paletes, i se'n servirán per a comprar llenys

i pedrés de talla per tal de reparar la Casa. 7 Pero hom no els de-

manará pas compte del diner que es dona a llurs mans, per tal com

es captenen lleialment. 8 Ara, el summe sacerdot Helcias digué al

secretari Safan: He trobat el Llibre de la Llei en la Casa de Jahvé.

I Helcias dona el Llibre a Safan, que el llegí.
9
I el secretari Saían

vingué al rei, i li referí la cosa, i digué : Els teus servents han re-

collit els diners que es troben en la Casa, i els han donat a mans

d'aquells que teñen cura de l'obra, i están constitu'vts intendents

damunt la Casa de Jahvé.
10

1 el secretari Safan referí també

al rei que el sacerdot Helcias li havia donat un Llibre. I el llegí

a la preséncia del rei.
11

1 quan hagué oi't el rei les paraules del

Llibre de la Llei, esquincá els seus vestits.
12

1 comanda al sacerdot

Helcias i Ahicam, fill de Safan, i a Acobor, fill de Mica, al secretari

Safan i Asaías, servent del rei, dient: 13 Aneu, consulteu Jahvé

per mi, peí meu poblé, i per tot Judá, a l'entorn de les paraules d'a-

quest Llibre que ha estat trobat
;
perqué és gran la ira de Jahvé,

que s'ha arborat contra nosaltres, per tal com els nostres pares no

han obei't les paraules d'aquest Llibre, descurant tot aixó que hi és

8. — El llibre de la Llei. Indica tot

el Pentateuc, no solament el Deutero-

nomi. En el passatge parallel del II

Par. XXXIV, 14, esllegeix: El llibre

de la Llei del Senyor per má de Moisés.

Per aqüestes paraules, per l'emoció

profunda que sentiren el rei i el poblé

en el retrobament del llibre, es pot con-

cloure que el volum trobat per Helcias

fou realment l'autógraf de Moisés, que

havia d'estar guardat vora PArca (Deut.

XXXI, 26), pero que es deviahaver ex-

travia! durant aquelles tongades de de-

cadencia religiosa, en temps deis san-

guinaris Manasssés i Amon.
Hom afirma en manta escola raciona-

lista que el Deuteronomi o el Pentateuc

s'escriví en aquesta avinentesa i que Hel-

cias amb frau piados l'atribuí a Moisés.

Admesa aquesta hipótesi ¿com expli-

quen aquest fet, co és, que tots els

mals sobrevinguts ajudá són atribuits a

la violació deis preceptes d'aquest llibre,

que encara no era conegut? ¿Per qué
ni Jeremías, ni Sofonias, amb Ilur ben
provada rectitud, ni cap altre profeta

mai no alearen una veu de protesta

contra l'enganyifa?

9-1 1
.—En sentir la lectura de la Llei,

Josias i el poblé mostren un gran dolor

i un desig de conversió sincera. Aixó
indica quant oblidada havia estat la Llei

de Moisés després deis regnats paganit-

zants de Manassés i Amon. Les copies

senceres de la Llei, en aquell temps
calamitosos no devien abundar.

13. — No han obeit. Per aquí es veu
que la Llei era coneguda, peró no era

observada, i la seva ignoráncia ja havia

d'imputar-se culpable.
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prescrit.
14 E1 sacerdot Helcias, Ahicam, Acobor i Asaias anaren a

la profetessa Holda, muller de SeHum, fill de Técua, fill d'Araas,

guardia deis vestiments, la qual habitava a Jerusalem, en el se-

gon clos de la ciutat, i parlaren amb ella.
15

1 ella els digué : Així ha

dit Jahvé, Déu d'Israel : Digueu a l'home que us ha enviat vers mi

:

16 Així ha dit Jahvé: Heus ací que jo faig venir malastrugances da-

munt aquest indret i damunt els seus habitants, acomplint totes les

paraules del Llibre que el rei Judá ha llegit.
17 Perqué ells m'han

abandonat i han ofert perfum a altres déus, per despitar-me amb

totes les obres de llurs mans
;
per aixó la meva ira s'ha abrandat

contra aquest indret, i no s'apagará. 18 Pero digueu així al rei de

Judá, que us ha enviat per consultar Jahvé : Així ha dit Jahvé, rei

d'Israel: Quant a aquelles paraules que has sentit, 19 puix que el teu

cor s'ha commogut i t'has humiliat per temor de Jahvé, quan tu

has sentit el que jo he pronunciat contra aquest lloc i contra els

seus habitants, que serien en desolació i en maledicció, i has es-

quincat els teus vestits, i has plorat a la meva preséncia, jo també

t'he escoltat, diu Jahvé.
20 Per aixó, heus ací que jo t'aplegaré vora

els teus pares, i tu serás recollit en pau dins la teva sepultura; i

els teus ulls no veuran tot el mal que jo faré venir en aquest lloc.

I aquests referiren la resposta al rei.

Renovellament del pacte amb Jahvé

(C. XXIII.) ^lavors el rei enviá a reunir vora seu tots els ancians

de Judá i de Jerusalem. 2
1 el rei pujá a la Casa de Jahvé, amb tots

els homes principáis de Judá i tots els habitants de Jerusalem, i els

sacerdots, els profetes i tot el poblé, petits i grans ; i llegí a llur pre-

séncia, totes les paraules del Llibre del Pacte, que havia estat tro-

bat en la Casa de Jahvé.
3
1 el rei estigué dempeus damunt l'estrada,

i féu Pacte a la fac, de Jahvé de seguir Jahvé i d'observar els seus

comandaments i els seus testimonis i els seus estatuts, amb tot el

cor, amb tota l'ánima, acomplint les paraules del Pacte escrites en

aquest Llibre. I tot el poblé consentí en el Pacte.

1, II Par. xxxiv, 18.
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Reforma de Josias

4 El rei comanda al summe sacerdot Helcias, i ais sacerdots de se-

gon rang, i ais guárdies del llindar, que llancessin del Temple tots

els atuells que havien estat fabricats per a Baal, per a Astarté, i per

a tot l'exércit del cel. I els crema fora de Jerusalem, en els camps

de Cedrón, i porta la pols d'ells a Betel.
5
I destituí els sacerdots

deis ídols que els reis de Judá havien ordenat per oferir perfums

en els cimadals, en les ciutats de Judá, i en la rodalia de Jerusa-

lem, i aquells que oferien perfums a Baal, al sol, a la lluna, ais

signes del ^odíac, i a tot l'exércit del cel.
6 Féu també foragitar de

la Casa de Jahvé l'ássera, fora de Jerusalem, vers el Torrent de Ce-

drón ; i la crema vora el torrent de Cedrón, i la reduí a pols, que

escampa damunt les sepultures deis filis del poblé. 7 Enderrocá la

casa deis bagassers, que eren en la Casa de Jahvé, on les dones tei-

xien tendes per a Astarté. 8 Féu venir tots els sacerdots de les ciu-

tats de Judá, i contaminá els cimadals, en els quals els sacerdots

havien cremat perfums, de Gabaa fins a Bersabé, i enderrocá els

cimadals de les portes, el que era a l'entrada de la porta de Josué,

capitá de la ciutat, i el que era a l'esquerra de la porta de la ciutat.

9 Ara, aquells sacerdots deis cimadals no pujaven més a Faltar de

Jahvé, a Jerusalem; pero tanmateix menjaven pans ázims, enmig de

llurs germans. 10 Contaminá així mateix Tofet, que era en la valí

deis filis d'Ennom, a fi que ningú més no fes passar peí foc el seu

fill o la seva filia a Moloc. 11 Tragué també els cavalls que els

reis de Judá havien drecat al sol, a l'entrada de la Casa de Jahvé,

prop de la cambra de Natan-Melec, l'eunuc, que era en les depen-

déncies, i cremá al foc els carros del sol.
12 Desféu encara els altars

que eren damunt el sostre de la sala d'Acaz, que els reis de Judá

havien fet, semblantment ais altars que Manassés havia fet en els

dos atris de la Casa de Jahvé; i trets d'allí, els va moldre, i en tirá

la pols al torrent de Cedrón. 13 Ultra aixó, el rei contaminá els

4, Ecl!. xlix, 3. — 13, I Rg. xi, 7.
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cimadals que eren davant de Jerusalem, a má dreta de la muntanya

de la Perdició, que Salomó, rei d'Israel, havia edificat a Astarté,

abominado deis sidonis, i a Camos, abominado deis moabites, i a

Melcom, abominado deis filis d'Ammon; 14
i esmicolá les esta-

túes, i talla les ásseres, i omplí d'ossamentes humanes els indrets

on aquelles eren.

15 Desféu també l'altar que era a Betel, l'alt cim que havia fet

Jeroboam, fill de Nabat, que havia fet pecar Israel; desféu l'altar

i el dm, i el reduí a pols, i crema l'ássera.

16 Ara Josias, girant-se, i veient els sepulcres que eren allí a la

muntanya, comanda de treure els ossos d'aquelles sepultures i els

crema damunt d'aquells altars, i els contamina, segons paraula de

Jahvé que 1'home de Déu havia predicat quan anuncia aqüestes

coses. 17
1 el rei digué : ¿Quin és aquell monument que veig? I la

gent de la ciutat li digué : Es el sepulcre de l'home de Déu, que

vingué de Judá, i anuncia aqüestes coses que tu has fet, contra

l'altar de Betel. 18
1 ell digué : Deixeu-lo estar, ningú no remogui

els ossos d'aquest. Així foren conserváis els ossos d'aquest, en-

sems amb els ossos del profeta que havia vingut de Samaría.

19
Josias tragué també totes les cases deis cimadals que eren en

les ciutats de Samaría, que els reís d'Israel havien fet per a despitar

Jahvé; i féu amb elles enterament com havia fet a Betel; 20
i sacri-

fica damunt els altars tots els sacerdots deis cimadals que eren allí,

i hi crema ossos humans. Després se'n torna a Jerusalem.

21 Llavors el rei comanda a tot el poblé, dient: Celebreu la Pasqua a

Jahvé, Déu vostre, segons és escrit en aquest Llibre del Pacte. 22 Per

tal com des del temps deis Jutges, que havien judicat Israel, ni en tot

el temps deis reis d'Israel i de Judá, no havia estat celebrada una Pas-

qua igual,
23 com fou aquella que fou celebrada a Jahvé, a Jerusalem,

l'any divuit del rei Josias.
24

Josias tragué també aquells qui tenien

l'esperit de Pitó, i els endevinaires, i els terafims, i els ídols, i totes

15, I Rg. xiii, 32. — 16, I Rg. xiii, 2. — 21, II Par. xxxv, i.

sollar legalment aquells llocs i llevar

14. — Omplí d'ossamentes, a fi de d'ells tot prestigi i simpatía popular.
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les abominacions que es veien al país de Judá i a Jerusalem, per tal

de posar en práctica les paraules de la Llei, escrites en el Llibre que

el sacerdot Helcias havia trobat en la Casa de Jahvé.

25 No hi hagué pas abans de Josias un reí semblant a ell, que es

decantés vers Jahvé amb tot el seu cor, i amb tota la seva ánima,

i amb tot el seu major poder, segons tota la Llei de Moisés ; i des-

prés d'ell, no n'ha sortit cap de semblant. 26 Pero tanmateix Jah-

vé no apaivagá l'abrandament de la seva gran ira, que s'havia

encés contra Judá, per tots els ultratges que Manassés li havia

fet.
27 Jahvé li havia dit : Jo foragitaré també de la meva preséncia

Judá, com he tret Israel ; i refusaré aquesta ciutat de Jerusalem

que jo m'havia triat, i aquesta casa de la qual jo havia dit : El meu

Nom será aquí.

Fi de Josias

28 Ara, quant a la resta deis fets de Josias i tot alió que féu, ¿per

ventura aqüestes coses no són escrites en el Llibre deis Actes deis

reis de Judá?
29 Ais seus dies, Faraó-Necao, rei d'Egipte, pujá contra el rei de

l'Assíria vers el riu Eufrates, i el rei Josias aná al seu encontré; i

Faraó l'occí a Maggeddo tot seguit que el veié. 30
1 els seus ser-

vents el posaren mort damunt d'un carro, i el condu'iren de Maggeddo

a Jerusalem, i Fenterraren en el seu sepulcre. I el poblé del país

prengué Joacaz, fill de Josias, i Fungí i el constituí rei en lloc del

seu pare.

27, Inf. xxiv, 2. — 29, II Par. xxv, 20. — 30, II Par. xxxi, 1.

26. — Pero tanmateix. La conversió

del poblé, provocada peí zel refor-

mador. El cor d'aquell poblé no havia

tornat a Déu sincerament; i peí que

demostra tota l'obra deis proferes Je-

remías i Sofonias. la idolatria i la

immoralitat reprenien els seus antics

feus. A mesura que la situado polí-

tica i social empitjorava, anaven con-

centrant totes les seves esperances en
mitjans purament humans i en els

déus estrangers. A aquests atribulen

tots els éxits que els pobles pagans, i

més l'Assíria, aconseguien de dia en

dia.

Els hebreus de llavors, com els seus

pares en el desert, comentaren a sen-

tir aquell cansament de Déu.
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JOACAZ

81 Joacaz tenia vint-i-tres anys quan comencá a regnar ; i regná tres

mesos a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Amital, filia de

Jeremías, de Lobna. 32
1 féu el mal ais ulls de Jahvé, enterament

com havien fet els seus pares.
33

1 Faraó-Necao l'empresoná a Re-

bla, en el país d'Emat, a fi que no regnés més a Jerusalem, i im-

posá al país una contribució de cent talents d'argent i d'un talent

d'or.
3i Després Faraó-Necao constituí reí Eliacim, fill de Josias,

en lloc de Josias, el seu pare; i li muda el nom en Joaquim; i

Joacaz, del qual s'havia apoderat, se'n vingué a l'Egipte, on morí.

35 Ara, Joaquim dona aquell argent i aquell or a Faraó; pero ell

taxá el país per a pagar aquells diners, segons el comandament de

Faraó ; ell tragué aquell argent i aquell or, de cadascun del poblé del

país, segons que era taxat, per a donar-lo a Faraó-Necao.

Joaquim

36 Joaquim tenia vint-i-cinc anys, quan comencá a regnar; i reg-

ná onze anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Zebida,

filia de Fadaias, de Ruma. 37
1 féu el mal ais ulls de Jahvé, entera-

ment com havien fet els seus pares.

(C. XXIV.) 1 Ais seus dies Nabucodonosor, rei de Babilonia,

entra en campanya, i Joaquim li fou subjecte l'espai de tres anys,

després es gira i es rebellá contra ell.
2
I Jahvé enviá contra ell

2, Sup. xxiii, 27.

33. — El Faraó-Necao considerava lasar, regná a Babilonia del 604 al 561.

Judá com un deis territoris subjugats Gran conqueridor i constructor, a qui

per ell d'engá de la mort de Josias, i Babilonia degué quasi tota la seva fa-

l'entronització del fill d'aquest, favora- mosa magnificencia. Nínive havia ja

ble ais assiris, feta sense el seu consen- caigut, i l'enorme imperi assiri havia
timent, l'indisposá

;
per aixó vingué a estat repartit entre Medes, Egipte i Ba-

Rebla, en el país d'Hamat, el despulla bilónia.

de la seva dignitat reial, i carregat de 2-4.—Nabucodonosor, assabentat de
cadenes, el conduí a l'Egipte, on morí les aliances de Joaquim amb el Faraó
en Teselava tge. Cf. Ir. XXII, 10-19. de l'Egipte, enviá contra Judá estols de-

I. — Nabucodonosor, fill de Nabopo- predadors per tal de saquejari d'escam-
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estols de caldeus i estols de siriencs, i estols de moabites, i es-

táis d'ammonites. I els enviá contra Judá per devastar-lo, segons

paraula de Jahvé, que havia pronunciat pels profetes, els seus ser-

veres :

3 Certament aixó s'esdevingué a Judá, segons paraula de

Jahvé, per a foragitar-lo de la seva presencia, per raó deis pecats de

Manassés, segons tot el que ell havia perpetrat; 4
i fins per la sang

innocent que havia vessat, havent omplert Jerusalem de sang inno-

cent; per aixó Jahvé no volgué atorgar cap perdó.

5 Ara, quant a la resta deis fets de Joaquim, i tot alió que ell féu,

¿per ventura aqüestes coses no están escrites en el Llibre deis

Actes deis reis de Judá? 6
I Joaquim s'adormí amb els seus pares;

i Joaquín, el seu fill, regná en el seu lloc.
7 Ara, el rei de l'Egipte

no continuá eixint del seu país, per tal com el rei de Babilonia havia

pres tot alió que havia estat del rei d'Egipte, del torrent d'Egipte fins

a l'Eufrates.

Joaquín

8 Joaquín tenia divuit anys, quan comencá a regnar; i regná a Je-

rusalem tres mesos. I el nom de la seva mare era Nohesta, filia

d'Elnotan, de Jerusalem. 9
I ell féu el mal ais ulls de Jahvé, entera-

ment com havia fet el seu pare.

10 En aquell temps, els servents del rei de Babilonia pujaren con-

tra Jerusalem ; i setge fou posat a la ciutat.
11

1 Nabucodonosor

mateix , rei de Babilonia, vingué contra la ciutat, mentre els seus

servents l'assetjaven.
12

1 Joaquín, rei de Judá, eixi al rei de Babi-

10, Dn. 1, I.

par el pánic per tota la contrada de devastacions de Caldeus i Moabites.

Judá. 7. — El rei d'Egipte, co és Necao,
Segons paraula de Jahvé, cf. XXI, derrotat a Carquemis, vora l'Eufrates,

10-15. per Nabucodonosor.
Pels profetes. Co és, Jer. XXV, 8-1 1 10-11. — En aquell temps, co és en la

i Holda XXII, 16. primavera (II Par. XXXVI, 10) del 598.

6. — S'adormí. Segons predicció de Els servents, qo és, els comandants
Jeremías, XXII, 19; XXXVI, 30, Joa- de l'exércit.

quim tingué una sepultura d'un ase i 12.

—

Joaquín... eixi. No per al com-
sense cap honor. Tal vegada el seu bat, sino per rendir-se. Veié que havia

cadáver restá insepult enmig d'aquelles vingut el propi rei de Babilonia amb
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lónia, amb la seva mare, i els seus servents, i els seus capitans, i els

seus princeps, i els seus eunucs. I el rei de Babilonia el féu preso-

ner, l'any vuité del seu regnat. 13
1 tragué de Jerusalem tots els

tresors de la Casa de Jahvé, i els tresors del palau reial, i destrona

tots els atuells d'or que Salomó,. rei d'Israel, havia fet en el Tem-

ple de Jahvé, com Jahvé havia anunciat; 14
i mena en captivitat tot

Jerusalem, i tots els princeps, i tots els homes de valor, deu mil

presoners, ensems amb tots els artesans i ferrers ; no resta més que

la pobrissalla del país.
15 Així mena en captivitat a Babilonia Joa-

quín, i la mare del rei, i la muller del rei, i els seus eunucs, i tots

els poderosos del país;
16 ensems amb tots els homes de valor, set

mil ; i artesans i ferrers, mil, tots homes valents i guerrers ; i el rei

de Babilonia els mena en captivitat a Babilonia. 17
1 el rei de Babi-

lonia constituí rei en lloc de Joaquín, Matanaias, oncle d'aquest;

i li muda el nom en Sedecias.

Sedecias

18 Sedecias tenia vint-i-un anys quan comencá a regnar; i regná

a Jerusalem onze anys. I el nom de la seva mare era Amital, filia

de Jeremías, de Lobna. 19
1 féu el mal ais ulls de Jahvé, enterament

com havia fet Joaquín. 20 Per aixó la ira de Jahvé vingué fins a

l'extrem contra Jerusalem, i contra Judá, fins que els hagué foragi-

tats de la seva preséncia. I Sedecias es rebeliá contra el rei de Ba-

bilonia.

(C. XXV.) 1
l s'esdevingué l'any nové del seu regnat, en el desé

día del desé mes, que Nabucodonosor, rei de Babilonia, vingué con-

15, II Par. xxxvi, 10; Est. n, 6 ;
xi, 4. — 17, Ir. xxxvm, 1 ; m, 1. — 1, Ir. xxxix, 1 ; lii, 4.

nous comingents de forces, i convencut
que no podia oferir una resistencia se-

riosa, Joaquín capitulá, i per a gua-

nyar-se la benvolenca del sobirá caldeu,

surt al seu encontré acompanyat de

tota la seva cort reial.

13.—Com Jahvé havia anunciat. Cf.

Isaías a Ezequiel XX, 17; i vegi's tam-
bé Ir. XV, 13 etc.

14. — Tot Jerusalem. Qo és, la part

més adinerada i més culta deis seus
habitants, que per raó de Uur influencia

podien infondre sospites ais caldeus.

1.

—

Nabucodonosor, rei de Babilonia,

vingué contra Jerusalem, per tercera ve-

gada, amb l'intent d'acabar definitiva-

ment amb Judá, la qual era un centre

de resisténcia temible i fácilment es

10 - ANTIC TESTAMENT IV
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tra Jerusalem, amb tot el seu exércit, i posa campament contra ella

;

i fabricaren trinxeres contra ella de tots costats. 2
1 la ciutat fou as-

setjada fins l'any onzé del rei Sedecias. 3
1 el nové dia del quart

mes, havent-hi una gran fam en la ciutat, talment que no hi havia pa

per al poblé del país,
4

i havent estat la ciutat atacada, tota la gent

de guerra se'n fugí de nit, per la via de la porta entre les dues mu-

ralles que miraven vers el jardí del rei, essent els caldeus damunt la

ciutat de tots costats; i el rei se n'aná en direcció al desert, 5
i l'e-

xércit deis caldeus el perseguí, i l'aconseguí en els camps de Jericó

;

i tot l'exércit seu s'escampá de la vora seu.
G
I prengueren el rei i

el menaren al rei de Babilonia, a Rebla; i allí fou sentenciat. 7
I els

seus filis foren escanyats a la seva presencia ; i el rei de Babilonia féu

buidar els ulls a Sedecias, i el féu lligar amb dues cadenes d'aram,

i fou menat a Babilonia. 8 Després, al seté dia del mes cinqué de

l'any dinové de Nabucodonosor, rei de Babilonia, Nebuzardan, ca-

pitá de la guardia, servent del rei de Babilonia, entra a Jerusalem;

9
i crema la Casa de Jahvé i la casa reial, i totes les altres cases de

Jerusalem; crema tots els grans palaus. 10
1 tot l'exércit deis

caldeus que era amb el capitá de la guardia enderrocá les mu-

ralles de Jerusalem a tot l'entorn. 11 Nebuzardan, capitá de la guar-

dia, mena en captivitat el restant del poblé que havia romas a la

ciutat, ensems amb els qui havien anat a retre's al rei de Babilonia,

i el restant de la gent.
12 Pero així i tot, el capitá de la guárdia deixá

alguns deis més miserables del país per vinyaters i camperols. 13
1

els caldeus esmicolaren les columnes d'aram que hi havia en la Casa

9, Ps. lxxiii, 7. — 13, Ir. xxvn, 19.

posava al cap de qualsevol coalició an- 6; XXXIV, 3, que profetitzava que Se-

tibabilónica. decias havia d'ésser transportat a Babi-

6. — A Rebla, o Reble — XXXIII, lónia, i la d'Ezequiel, XII, 13, que

33 — vora l'Oronte, on residía el quar- predeia que ell no veuria Babilonia,

ter general de les tropes caldees, i es Sedecias res'.á presoner fins a la mort.

trobava Nabucodonosor dirigint les Ir. LII, 11.

operacions militars i a l'aguait deis 9. — Crema la Casa. El Temple fou

enemics septentrionals. cremat en el 587-586 a. C.

7.— Buidar els ulls. Amb l'encega- 11-12.—Tercera deportació, després

ment de Sedecias i la seva deportació de la qual no resta en el país més que

es complien dues profecies, aparent- un reduit nombre de camperols per a

ment contradictóries: la de Ir. XXXII, conrear les terres.
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de Jahvé, i els basaments, i la mar d'aram, que hi havia en la

Casa de Jahvé, i en dugueren l'aram a Babilonia. u S'endugueren

així mateix les calderes, les paelles, els coltells, i les copes, i tots

els atuells d'aram, amb qué es feia el servei.
15

El capitá de la guar-

dia se'n dugué també els encensers, i els bacins; tot el que era

d'or a part, i el que era d'argent, a part. 16 Quant a les dues co-

lumnes, a la mar, ais basaments, que Salomó havia fet per a la Casa

de Jahvé, el pes d'aram de tots aquells treballs, era fora mida. 17 Una

columna era alta de divuit colzades, i damunt d'aquesta hi havia un

capitell d'aram, alt de tres colzades, i damunt el capitell, a l'entorn,

hi havia una xarxa i magraners : tot era d'aram ; les mateixes coses

eren en l'altra columna, ensems amb la seva xarxa. 18 El capitá de

la guardia prengué també Saraí'as, gran sacerdot, i Sofonias, sacerdot

de segon ordre, i els tres guardians del llindar.
19 En la ciutat pren-

gué també un oficial, que era comissari de la gent de guerra, i cinc

homes deis familiars del rei, que foren trobats en la ciutat, i el

secretan del cap de l'exércit, que feia les ressenyes de l'exércit del

poblé del país, i seixanta homes del poblé del país, que foren tro-

bats en la ciutat. 20 Nabuzardan, capitá de la guárdia, els prengué,

i els conduí al rei de Babilonia, a Rebla. 21
1 el rei de Babilonia els

percudí, i els féu morir, a Rebla, al país d'Emat. Així Judá fou

emmenat en captivitat fora del país.

GODOLIAS, GOVERNADOR DE LA JüDEA

22
1 quant al poblé que romangué al país de Judá, que Nabuco-

donosor, rei de Babilonia, hi deixá, constituí damunt d'ells Godolias,

fill d'Ahicam, fill de Safan. 23
1 quan tots els princeps de l'exércit,

ells i la seva gent, hagueren esment que el rei de Babilonia havia

establert Godolias per governador, anaren envers Godolias a Masfá,

co és a saber: Ismael, fill de Natanias, Joanam, fill de Garé, i Saraias,

fill de Tanehumet, de Netofá, i Jezonias, fill de Maacatien, ells i llurs

1 7, I Rg. vii, 1 5 ; II Par. ni, i ; ; Ir. m, 2 1

.
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homes. 24 Godolias els digué amb jurament, a ells i a llurs homes:

No temeu res de la part deis servents deis caldeus, habiteu en

el país, serviu al rei de Babilonia, i estareu bé. 25 Pero al seté mes,

Ismael, fill de Natanias, fill d'Elisama, de la nissaga reial, vingué

acompanyat de deu homes, i colpiren Godolias, i morí, i així ma-

teix percudiren els jueus i els caldeus que eren amb ell a Masfá.

2G Tot el poblé, del més petit al més gran, i els caps de les tropes,

s'alcaren i partiren vers Egipte, perqué tenien por deis caldeus.

BON AUGURI PER AL REIALME DE JuDÁ

27 L'any trenta-set de la captivitat de Joaquín, rei de Judá, en

el vint-i-seté dia del mes dotzé, Evil-Merodac, rei de Babilonia,

en l'any del seu adveniment, féu gracia a Joaquín, rei de Judá, i

el tragué de la presó; 28
i li parla benignament, i posa el seu se-

tial per damunt deis altres reís que eren amb ell a Babilonia; 29
i

li muda els vestits de presó, i menjá sempre a la presencia del rei,

tot el temps de la seva vida. 30 Dia per dia, perpetualment, li era

proveít el seu nodriment de part del rei tot el temps de la seva vida.

27-30.—Són concedits honors a Joa-
quín, i ell obtingué la precedencia i el

primer setial entre tots els reis vencuts,

presos a la Cort de Babilonia.

L'hagiógraf no ha volgut terminar el

seu llibre deixant suposar que la ruina

del poblé hebreu era definitiva : i a tra-

vés d'aquest fet significatiu de la reha-

bilitació relativa de l'ex-rei, besllutna

l'albada de la resurrecció per a aquell

poblé oprimit.
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NOTICIA PRELIMINAR

En hebreu aquests dos llibres — en realitat un de sol — són anome-

nats Dibre hayyamim, co és, paraules o gestes deis dies, que sant Jeroni,

Prolog. Galeat., imitat pels moderns, tradui amb el mot justíssim de Crb-

niques. Els Setanta, per contra, els titularen Paralibbmens (napctÁEi/nó-

(j£«a) o coses omeses, tal vegada perqué cregueren, com alguns antics sants

Pares, que aquest llibre era un suplement de la historia anterior, en vistes

a les coses passades per alt en els llibres deis Reis.

Tal suposició resta eliminada per l'argument i per la finalitat d'aquest

llibre. Per aixó altres interpreten el mot Paralibbmens en el sentit de coses

transmeses per a denotar que es tracta d'una coKecció de documents trans-

mesos de generació en generació, abans d'ésser definitivament consignats

en un volum. De fet, el títol de Paralipbmens establert pels Setanta s'im-

posá en manta traducció ; així com, per exemple, en Pítala, i de Pítala

passá a la Vulgata Patina.

Sant Jeroni (ad Paulin., 53,7) anomená els Paralipómens un resum del

Vell Testament. I ho són, en cert sentit, per tal com Pautor narra d'una

manera abreujada la historia d'Israel fins a Pexili, inclús fins al temps

d'Esdras i Nehemias. La primera part, que va d'Adam fins a David, no

conté més que una llarga tirallonga de genealogies.

Pero, en arribar a David, Pautor en descriu detingudament la historia,

abreujant ací, amplificant allá, ara repetint a la lletra, ara afegint nous fets

a la narració deis Reis. El mateix cal dir per ais restants regnats fins al de

Sedecias. Del regne cismátic d'Israel, Pautor no en parla si no és indirec-

tament per raó de fets relacionats amb el reialme de Judá. El llibre es

clou amb l'edicte de Cirus (538/6) que permeté ais hebreus de tornar a

llur país.

Les Cróniques poden dividir-se en tres parts : i.
a

, I Par. I, i-IX, 34,

on vénen referides les genealogies; en la 2.
a

, I Par. IX, 35-XXIX, 30,
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on es tracta de David; en la 3.
a

, II Par. I, i-XXXVI, 21, on es parla de

Salomó i deis seus successors en el regne de Judá. Segueix un eplleg

curtissim, II Par. XXXVI, 22-23, en e ^ c
l
ua ' es transcriu el decret de Cirus.

Per aixó mateix que l'obra acaba amb la constatació d'aquest fet, és ben

justificada la creenca que aquest llibre fou compost vers la fi de la captivi-

tat; i no deixa de teñir bons fonaments l'opinió d'aquells, que rera el se-

guid de la tradició rabínica, atribueixen aquest llibre a Esdras, o si no

altre, a l'autor del primer llibre d'Esdras.

L'autor s'ha servit de manta font canónica i extracanónica : les soles

llistes de genealogies delaten ja una dependéncia d'ambdues fonts. El

mateix es pot remarcar respecte de la gran semblanca amb el llibre deis

Reis. Talment que modernament hom ha pogut parlar d'una qüestió

sinóptica 1 pertocant les Cróniques i els Reis. L'autor de les Cróniques

insisteix, peró, amb particular complaenca en les gestes deis reis pie-

tosos, mentre només toca d'esquitllentes les deis reis prevaricadors.

S'endevina fácilment la nacionalitat de l'autor, que indiscutiblement per-

tany a Judá, i que les seves preferéncies són la teocracia, representada

per la dinastía davídica, i el cuite mosaic centralitzat a Jerusalem, amb el

seu sacerdoci aaronític i els levites. L'autor no pretén de fer una historia

general de l'época, sinó una história típicament religiosa, per tal d'ense-

nyar ais reis i al poblé d'Israel quin és l'únic cami de la felicitat i prospe-

ritat nacional, i l'únic mitjá per a la realització de les divines prometences

i per a impetrar les benediccions de Déu, que no és altre que la fidelitat

i la sotmissió a les liéis divines, i concretament, al codi de l'alianca

sinaitica.

1 Vannutelli, P., Libri synoptici rum loci paralleli hebr. graece et lat. cri-

V. T. seu Ltbrorum Regum et Chronico- tice editi. Roma, 193 1, Pont. Inst. Bibl.



I LLIBRE DE LES CRONIQUES

(I LLIBRE DELS PARALIPÓMENS, segons els LXX i la Vulgata)

TAULES GENEALÓGIQUES

(WX)

Genealogía d'Adam als fills de Noé

(C. I.) ^dam, Set, Enos; 2 Cainan, Malaleel, Jared; 3 Henoc,

Matusalem, Lamec; 4 Noé, Sem, Cam i Jafet.

Descendents de Jafet, Cam, Sem i Abram

5
Fills de Jafet: Gomer, Magog, Mada'i, Javan, Tubal, Mosoc,

Tiras. 6
Fills de Gomer: Ascenez, Rifat i Togorma. 7

Fills de Ja-

van: Elisa, Tarsis, Cetim i Dodanim. 8
Fills de Cam: Cus, Mes-

raim, Fut i Canaan. 9
Filis de Cus: Saba, Hevila, Sabata, Regma i

1, Gn. ii, 7; iv, 25; v, 9.

1.— Els nou primers capítols del Lli- Les llistes genealógiques ací establer-

bre van dedicáis simplement a carálegs tes arriben fins a David, comengant per

genealógics amb l'intent de precisar el Adam i passant pels patriarques.

lloc que pertoca a Israel en la historia de i .

—

Noé. En el grec, després de Noé
la humanitat. Els semites eren amatents es llegeix: Fills de Noé: Sem, Cam, etc.

a establir aqüestes taules genealógi- Tal lectura sembla acceptable, puix s'a-

ques. I no cal dir que els hebreus es diu amb els versets 5, 6, 7, etc.

distingiren entre tots a donar importan- Noti's que alguns noms propis, a

cia a l'afer de llur origen, que destria- més d'indicar individus, assenyalen

ven fácilment, degut a llur constitució també els pobles a qué ells donaren
en tribus i famílies. origen.
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Sabataca. Filis de Regina : Saba i Dadan. 10 Cus engendra Nemrod;

i aquest comenta a ésser puixant sobre la térra.
11 Mesraím engen-

dra els Ludim, els Anamim, els Laabim, els Neftuim, 12
els Fetrusim,

els Casluhim, deis quals han sortit els Filisteus, i els Caftorim.

13 Canaan engendra Sidon, el seu primogénit, i Het, 14
i el Jebu-

seu, l'Amorreu, el Gergeseu, 15 l'Heveu, l'Araceu, el Sineu, 1G
1'A-

radi, el Samareu i l'Hamateu.

17
Fills de Sem : Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus, Huí,

Geter i Mosoc. 18Arfaxad engendra Sale, i Sale engendra Heber.
19 A Heber nasqueren dos filis el nom de l'un era Faleg, perqué en

el seu temps la térra era dividida ; i el nom del seu germá fou Jec-

tan.
20

Jectan engendra Elmodad, Salef, Asarmot, Jaré,
21 Adoram,

Huzal, Decía, 22 Hebal, Abimael, Saba, 23
Ofir, Hevila, i Jobab : tots

aquests eren filis de Jectan.

2*De Sem, Arfaxad, Sale,
25 Heber, Faleg, Ragau, 2C Serug, Nacor,

Tare, 27 Abram: que és el mateix que Abraam. 28
Filis d'Abraam

:

Isaac i Ismael.

Descendents ismaelites d'Abraam

29 Vet aqui llurs generacions : el primogénit d'Ismael fou Nabaiot,

tot seguit Cedar, Adbe!, Mabsam, 30 Masma, Duma, Massa, Hadad,

Tema, 31
Jetur, Nafis, Cedma. Aquests foren els filis d'Ismael.

Descendents árabs d'Abraam

32
Filis de Cetura, concubina d'Abraam; aquesta parí: Zamram,

Jecsan, Madan, Madian, Jesboc, i Sue. Filis de Jecsan : Saba i

Dadan. 33
Filis de Madian: Efa, Efer, Henoc, Abida i Eldaa. Tots

aquests foren filis de Cetura.

10, Gn. x, 8. — 17, G11. x, 22; xi, 10. — 27, Gn. », 26. — 29, Gn. xxv, 13. — 33, Gn. xxv, 4.

25. — Heber. Tal vegada d'aquest 32.

—

Dadan. La Vg. afegeix: 1 filis

nom prové el mot: Hebreu. de Dadan: Aseveim, Latusim i Laomtm.
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Descendents edomites d'Abraam

34 Abraam engendra Isaac. Filis d'Isaac : Esaú i Israel.
35

Filis

d'Esaú : Elifaz, Rahuel, Jehús, Ihelom i Coré. 36
Filis d'Elifaz

:

Teman, Ornar, Sefi, Gatan, Cenez, Tamna, Amalee. 37
Filis de Ra-

huel : Nahat, Zara, Samma, Meza.

Genealogía dels horites

38
Filis deSeír: Lotan, Sobal, Sebeon, Anna, Dison, Esen, Di-

san. 39
Filis de Lotan: Hori, Homam, i la germana de Lotan fou

Tamna. 40
Filis de Sobal: Alian, Manahat, Ebal, Sefi i Onam. Filis

de Sebeon: Aia i Anna. Filis d'Anna : Dison. 41
Filis de Dison:

Hamram, Eseban, Jetran i Caran. 42
Filis d'Eser : Balaan, Zavan,

Jacan. Filis de Disan : Hus i Aran.

Els primers reís idumeus

43 Aquests són els reis que regnaren en el país d'Edom abans que

cap rei regnés damunt els filis d'Israel : Bela, fill de Beor, i el nom

de la seva vila era Denaba. 44 Bela morí i Jobab, fill de Zare, de

Bosra, regná en el seu Uoc. 45Jobab morí i regná en el seu lloc

Husam, del país dels Temanites. 4G Husam morí i regná en el seu

lloc Hadad, fill de Badad, que desconfí els Madianites en els camps

de Moab ; i el nom de la seva ciutat era Avit. 47 Hadad morí i regná

en el seu lloc Semla de Masreca. 48 Semla morí i regná en el seu

lloc Saül, de Rohobot de vora el riu.
49 Saül morí i regná en el seu

lloc Balanan, fill d'Acobor. 50 Baianan morí i regná en el seu lloc

34, Gn. xxv, 19. — 35, Gn. xxxvi, lo.

36.— Tamna. No és un fill, ans una 38-42.—Els filis de Seír venen recen-

muller d'Elifaz (cf. Gn. XXXVI, 12), sionats, no perqué descendissin d'A-
i mare d'Amalec. L'autor de les Cró- braam, sino simplement per a fer cons-

niques, per amor de la brevetat, posa els tar que són els aborígens de la Iduraea,

noms l'un rera l'altre, suposant que el i perqué es fusionaren amb els deseen-

lector sabrá completar el seu pensament. dents d'Esaú.
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Adad. El nom de la seva ciutat era Fau ; i la seva muller s'ano-

menava Meetabel, filia de Matred, filia de Mezaab.

Els princeps d'Edom

51
1 mort Hadad, comencaren els princeps d'Edom: el príncep Tam-

na, el príncep Alva, el príncep Jetet,
52

el príncep Colibama, el prín-

cep Ela, el príncep Finon, 53
el príncep Cenez, el príncep Teman, el

príncep Mabsar, 54
el príncep Magdiel, el príncep Hiram; aquests

són els princeps d'Edom.

Els fills d'Israel

(C. II.) 'Aquests són els fills d'Israel: Rubén, Simeó, Leví,

Judá, Issacar, Zabulón, 2 Dan, Josep, Benjamí, Neftalí, Gad i Aser.

Genealogía de la tribu de Judá

3 Fills de Judá: Her, Onan i Sela; aquests tres li nasqueren de la

filia de Sue, cananea. Pero Her, el primogénit de Judá, fou pervers

ais ulls de Jahvé ; i Jahvé el féu morir. 4 Tamar, ñora de Judá, li

parí Fares i Zara. Tots els fills de Judá foren en nombre de cinc.

5 Fares tingué dos fills: Hesron i Hamul. 6
I els fills de Zara foren

Zamrí, Etan, Eman, així com Calcal i Dará, tots plegats, cinc.

7
Fills de Carmi : Acar, que contorbá Israel, i peca per furt de l'inter-

dicte. 8
Fills d'Etan, Azarias.

9
Fills que nasqueren a Hesron: Jeramael, Ram i Calubi. 10 Ara,

Ram engendrá Aminadab ; Aminadab engendrá Nahasson, príncep

deis fills de Judá;
11 Nahasson també engendrá Salma, del qual

nasqué Booz ;
12 Booz engendrá Jessé,

13
Jessé engendrá Eliab, el seu

primogénit, Aminadab, el segon; Simmaa, el ter<;;
14 Natanael, el

1, Gn. xxx, 32; xxx, 5; xxxv, 23.-3, Gn. xxxvm, 3; xlvi, 12; Inf. iv, 1; Mt. 1, 3. — 7, los. vn, 1.

—

9, Rt. iv, 19. — 13, I Sm. xvi, 6; xvu, 12.

II-IV.—En II, i-IV, 23 és donada la gada general, mentre del cap. II al VIII

genealogía de Jacob i de Judá. En el cap. puntualitza les genealogies de cada tri-

1,1'autormés aviat escampa unallambre- bu, sense pretendre d'ésser complet.
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quart; Raddai, el cinqué
;

15 Asom, el sisé; David, el seté ;
16

llurs

germanes eren Sárvia i Abigail ; els filis de Sárvia, tres: Abisai, Joab

i Asael. 17Abigaíl parí Amasa, el pare del qual fou Jeter, 1'Ismaelita.

Descendents de Caleb

18 Caleb, fill d'Hesron, prengué per muller Azuba, i Jeriot ; els

seus filis foren : Jaser, Sobab i Ardon. 19 Azuba morí i Caleb es

marida amb Efrata, que li parí Hur. 20 Hur engendra Urí, i Urí

engendra Bezeleel.

21 Després Hesron es marida amb la filia de Maquir, pare de

Galaad; tenia seixanta anys quan s'hi mullera, i aquesta li parí

Segub. 22 Segub engendra Jai'r, que posseí vint-i-tres ciutats al país

de Galaad. 23 Els gessurites i els siriencs prengueren les viles de

Jai'r i Canat i els vilatges, seixanta ciutats. Tots aquests eren filis

de Maquir, pare de Galaad. 24 Després de la mort d'Hesron a Caleb-

Efrata, Abia la seva muller li parí Ashur, pare de Técua.

Genealogía dels jerameelites

25 Els filis de Jerameel, primogénit d'Hesron, foren Ram, el seu

primogénit, i Buna, Aram, Asom i Aquia; 26 Jerameel prengué

encara una altra muller anomenada Atara, que fou mare d'Onam.
27 Els filis de Ram, primogénit de Jerameel, foren: Maaz, Jamin i

Acar. 28
Els filis d'Onam foren: Semei i Jada. Els filis de Semei

foren Nadab i Abisur. 29 La muller d'Abisur s'anomenava Abihail,

que li parí Ahobban i Molid. 30 Ara, els filis de Nadab foren Saled i

Apfaim. Quant a Saled, aquest morí sense filis.
31 Pero el fill d'Ap-

faimfoujesi. Fill de Jesi : Sesan. Filis de Sesan: Oholai. 32
Filis

de Jada, germá de Semei, foren Jeter i Tonatan. Pero Jeter morí

sense filis.
33

Filis de Tonatan: Falet i Ziza. Aquests foren

els filis de Jerameel. 34 Sesan no tingué filis máseles, pero tingué

23.— / les viles. Lit. : les seves filies, 31.— Oholai deu ésser el nom, no
co és, els vilatges que depenien de Ca- d'un fill, sino d'una filia, car al v. 34
nat. es llegeix que Sesan no tingué filis.
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filies; i un esclau egipci de nom Jeraa.
36

1 Sesan dona la seva filia

per muller a Jeraa el seu esclau; aquesta li parí Etei. 36 Etei engen-

dra Natán i Natán engendra Zabad. 37 Zabad engendra Oftal i Oftal

engendra Obed. 38 Obed engendra Jehú, Jehú engendra Azarias.

39 Azarias engendra Helles, i HeHes engendra Elasa. 40 Elasa en-

gendra Sisamoi, Sisamoi engendra SeHum. 41 Sellum engendra Ica-

mia, i Icamia engendra Elisama.

Descendents de Caleb

42
Filis de Caleb, germá de Jerameel : Mesa, el seu primogénit,

que fou pare de Zif, i ell de Maresa, pare d'Hebson; 43
i els filis

d'Hebron foren Core, Tafna, Recem i Samma. 44 Samma engendra

Raham, pare de Jercaam, i Recem engendra Sammai. 45 El fill de

Sammai fou Maon, i Maon fou pare de Betsur.

46 Efa, concubina de Caleb, parí Harán, Moza i Gezez. 47
Filis de

Jahaddai foren Regom, Joatan, Gesan, Falet, Efa i Saaf. 48 Maaca,

concubina de Caleb, parí Saber i Tarana. 49 Saaf, pare de Madmena,

engendra Sue, pare de Macbena, i pare de Gábaa. La filia de Caleb

fou Acsa.

Descendents d'Hur, fill de Caleb

50
Filis d'Hur, primogénit d'Efrata: Sobal, pare de Caratiarim;

51 Salma, pare de Betlem; Harif, pare de Betgader. 52 Sobal, pare

de Cariatiarim, tingué per descendents: Haroé, Hatsi-Hammenuhot.
53

1 de les famílies de Cariatiarim procediren els Jetreus, els Afu-

teus, els Samateus i els Masereus. D'ells derivaren els Saraites

i els Estaolites.
54 Els filis de Salma, Betlehem i Netofati, Hatarot-

Bet-Joab, Hatsi Hammanati i els Saraites.
55

1 les famílies deis es-

34.

—

Un esclau egipci. Els hebreus, nir membres efectius del poblé de Déu
per dret de guerra o per altres motius, en la terca generado (cf. Dt. XXIII,

tenien esclaus a llur servei, els quals no 7-8). Grácies a la unió amb un estran-

deixaven de fruir de certs privilegis, com ger, es perpetua una branca de la tribu

es veu en aquest indret i d'altres. Els de Judá, segons ve indicat en el pre-

descendents d'un egipci podien esdeve- sent cas.
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cribes que habitaven a Jabés, co és, els Tiratiencs, Ximatiencs i

Sucatitiencs. Aquests són els Cineus que vingueren d'Hamat, pare

de la casa de Recab.

Descendents de David

(C. III.) 'Aquests foren els filis de David, que li nasqueren a

Hebron : el primogénit fou Amnon, d'Aquinoam, de Jezrael ; el

segon, Daniel, fill d'Abigai'l del Carmel; 2
el tere, Absalom, fill de

Maaca, filia deTolmai, rei de Gessur; el quart Adonias, fill d'Aggit;

3
el cinqué, Safatias, d'Abital; el sisé, Jetraham, fill d'Egla, la seva

muller. 4 Aquests sis filis li nasqueren a Hebron, on regná set

anys i sis mesos. I a Jerusalem regná trenta-tres anys.

5 Aquests foren els filis que li nasqueren a Jerusalem : Simmaa,

Sobab, Natán, Salomó, quatre de Betsabé, filia d'Ammiel; 6 a més,

Jebaar i Elisama, 7
Elifalet, Noge, Nefeg i Jafia,

8 com també Eli-

sama, Eliada i Elifelet ; tots aplegáis, nou. 9 Tots aquests filis foren

filis de David, sense comptar els filis de les concubines. I Tamar

era llur germana.

LÍNIA DAVÍDICA ABANS I DESPRÉS DE L'EXILI

10
Filis de Salomó : Roboam; fill seu, Abia ; fill seu, Asa; fill seu,

Josafat ;
11

fill seu, Joram ; fill seu, Ocozias ; fill seu, Joás ;
12

fill seu,

Amazias ; fill seu, Azadas ; fill seu, Joatam ;

13
fill seu, Acaz ; fill seu,

Ezequias ; fill seu, Manassés; w
fill seu, Amon; fill seu, Josias.

15
Filis

de Josias: Johanan, el primogénit; Joaquim, el segon; Sedecias,

el tere; Sellum, el quart. 16
Filis de Joaquim: Jeconias i Sedecias.

17
Filis de Jeconias: Asir, Salatiel el seu fill,

18 Melquiram, Fadaia,

Senneser, Jecemias, Sama i Nadabias. 19
Filis de Fadaia: Zorobabel

i Semei. Filis de Zorobadel : Mosollam, Hananias i Salomit, llur

1, II Sm. ni, 2. — 5, II Sm. v, 14. — 16, Mt. 1, 11.

9.— Tamar no fou Túnica filia de de la seva trista fama (cf. II Rg. XIII,

David, pero és esmentada ací per rao i i ss.).
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germana; 20
i encara, Hasaben, Ohol, Baraquias, Hasadias i Josabe-

bed; tots aplegáis, cinc.

21
Fill d'Hananias: Faltias i Jeseias, pare de Rafaia, pare d'Arnan,

del qual nasqué Obdias, el fill del qual fou Lequenias. 22
Fill de

Secanias : Semeia. Filis de Semeia : Hattus, Jegaal, Baria, Naaria,

Safat; total, sis.
23

Filis de Naaria: Elioenai, Ezequias, i Ezri-

cam : tres.
24

Els filis d'Elioenai : Oduia, Eliasub, Feleia, Accub,

Johanan, Dalaia i Anani : set.

Altres descendents escadussers de Judá

(C. IV.) 'Filis de Judá: Fares, Hesron, Carmí, Hur i Sobal.

2 Raia, fill de Sobal, engendra Jahat, de qui nasqueren Ahumai i

Lahad
;
aqüestes són les famílies deis Saratites.

3 Aquesta és la nissa-

ga d'Etam : Jezrael, Jesema i Jedebos. Llur germana s'anomenava

Asalelfuni. 4 Fanuel fou pare de Gedor i Ezer, pare d'Hosa; aquests

són els filis d'Hur, primogénit d'Efrata, pare de Betlehem. 5 Pero

Assur, pare de Técua, tenia dues dones: Halaa i Naara. 6 Naara

li infanta Oozam, Hefer, Temani i Ahastari
;
aquests són els filis de

Naara. 7
Els filis d'Halaa : Seret, Isaar i Etnan. 8

I Cos engendra

Anob i Soboba i la familia d'Aharehel, fill d'Arum.
9 Pero Jabés fou el més iHustre deis seus germans; la seva mare li

posa de nom Jabés, perqué deia : Jo l'he parit amb dolor. 10 Jabés

invoca el Déu d'Israel, dient : Oh si tu em benei'ssis a balquena i

allarguessis els meus límits ; i la teva má fos amb mi i tu em fessis

escápol del mal... I Déu li atorgá alió que havia demanat.

n Caleb, germá de Sua, engendra Mahir, que fou pare d'Eston.

12 Eston engendra Betraía, Fesse i Teinna, el pare de la vila de Naas:

aquesta és la gent de Reca.

13
Filis de Cenez foren Otoniel i Saraia. Filis d'Otoniel : Hatat

i Maonati. u Maonati engendra Ofra, Saraia engendra Joab, pare

de Gue-haraxim, perqué eren artesans.

1, Gn. xxxviii, 3; xlvi, 12; Sup. II, 4.

20.

—

Josabebed. En Mt. I, 12 és ano- reu, o bé fill adoptiu i legal, conforme
menat fill de Salatiel, co és nét, o he- a la llei del levirat (cf. Dt. XXV, 5 ss.).
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15
Filis de Caleb, fill de Jefoné: Hir, Ek, Naham. Fill d'Ela:

Cenez. 16
Filis de Jaleleel: Zif, Zifa, Tiria i Asrael. 17

Filis d'Ezra:

Jeter, Mered, Efes i Jalón; i engendra Maria, Sammai i Jesba, pare

d'Estamo. 18 L'altra seva muller, Judaia, parí Jared, pare de Gedor,

Heber, pare de Soco, i Icutiel, pare de Zanoé; aquests foren els filis

de Betia, filia de Faraó, que Mered prengué per muller. 19
1 els filis

de la muller Odaia, germana de Naham, pare de Ceila, foren Garmi

i Estamo que era de Macati. 20 Així mateix els filis de Simó foren

Amnon i Rinna, Ben-Hanan i Tilon. Filis de Jesi : Zohet i Benzohet.

21
Filis de Sela, fill de Judá: Her, pare de Leca, i Laada, pare de

Maresa, i les famílies de la casa on es treballa el Ui de Bet-Aixbea,

22
i Joquim, i els homes de Cozeba i Joas i Sasaf, que regnaren

sobre Moab i Jaxubiehem. Aqüestes coses són antigües. 23 Eren

els gerrers que habitaven a Netaím i a Guedera
;
sojornaven allí

vora el rei per a treballar al seu servei.

Genealogía de Simeó

24
Filis de Simeó: Namuel, Jamin, Jarib, Zara i Saül, 25 que tingué

per fill SeMum, que tingué per fill Mopsam, que tingué per fill Mas-

ma. 26
Filis de Masma: Hamuel, que tingué per fill Zacur, que tin-

gué per fill, Semei. 27 Semei tingué setze filis i sis filies, pero els

seus germans no tingueren molts filis ; i llurs famílies no es mul-

tiplicaren com les deis filis de Judá.
28 S'establiren a Bersabé, a

Molada, a Hasarsuhal, 29 a Bala, a Asom, a Tolad, 30 a Batuel, a

Horma, i a Siceleg, 31 a Betmarcabot, a Hasarsusim, a Betberai, i

a Saarim : aqüestes foren llurs ciutats, fins al regne de David. 32 Te-

nien també els vilatges d'Etam, Aen, Remmon, Toquen, i Asan;

cinc viles,
33

i tots els vilatges que eren a l'entorn d'aquelles ciutats

fins a Baal; vet aquí llur sojorn, i la distribució de llurs estatges.

21, Gn. xxxvm, 5. — 24, Gn. xlvi, io.

21. — On es treballa el Ui, s'entén un 27.— No tingueren molts filis (manca
lli molt fi, o bé, segons pretenen d'al- en el grec B). De fet, la tribu de Si-

tres, el coto. meon fou poc nombrosa, i s'explica

22. —Aqüestes coses són antigües, qo per la maledició profética del patriarca

és, aqüestes coses són tradicions an- Jacob (cf. Gn. XLIX, 7).
tigues, que remunten a gran antiguitat.

I I - ANTIC TESTAMENT IV
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34 A més, Mosabab, Jemlec, Josa, fill d'Amasias, 35
Joel, Hehú,

fill de Josabia, fill de Saraia, fill d'Asiel, 36 Elioenai, Jacoba, Isuhaia,

Asaia, Adiel, Ismiel i Banaia, 37
així com Zira, fill de Setei, fill

d'Allon, fill d'Idaia, fill de Semri, fill de Samaia. 38 Aquests són els

princeps en llurs famílies i es multiplicaren a desdir en la casa de

llurs afiances.

39
I partiren per penetrar a Gador, fins a sol ixent de la valí, a

fi de cercar pasturatge per a llurs ramats. 40
1 trobaren pasturatges

grassos i excellents, i un país molt vast, quiet i tranquil en el qual

s'havien establert els descendents de Cam. 41 Aquests homes susdits,

designáis per Uur nom, vingueren al temps d'Ezequias, rei de Judá,

destruiren llurs tendes, i els habitants que s'hi trobaven : i, havent-

los votats a l'extermini fins al dia d'avui, després s'establiren allí en

lloc d'aquells, perqué hi havia pastura per a llur bestiar.
42

1 una part

d'aquests filis de Simeó, cinc-cents homes, anaren vers la muntanya

de Sei'r, tenint per caps Faltias, Naaria, Rafaia, i Oziel, filis de Jessi;

destruiren el restant deis Amalecites que havien pogut escapar; i

han habitat en aquest país al lloc deis altres, fins al dia d'avui.

Genealogía de Rubén

(C. V.) 1
Filis de Rubén, primogénit d' Israel,— car ell era el

primogénit
;

pero com que profana el tálem del seu pare, la seva

primogenitura fou donada ais filis de Josep, filis d'Israel; 2 tot amb

tot, Josep no fou inserit en les genealogies com a primogénit

:

Judá fou el més valent entre els seus germans, i d'ell ha sortit el

príncep; pero el dret de primogenitura pertany a Josep;

—

3
filis de

1, Gn. xxxv, 22; xux, 3. — 3, Gn. xlvi, 9; Ex. vi, 14; Nm. xxvi, 5.

38.

—

En la casa de llurs aliances, co

és, la familia que es formá a causa de

les aliances matrimoniáis.

i.—La primogenitura. Aquest dret

comportava dos avantatges, si més no:

i. r La preeminencia sobre els altres

germans, i 2. n una doble part en el re-

partimentde l'heréncia paterna (cf. Gn.
XLVIII, 22: Dt. XXI, 15, 17).

Per raó de la superioritat, la primo-
genitura fou reservada a Judá; per raó

del segon aspecte— el teñir dues parts

— toca a Josep. De Judá sortí el prín-

cep, co és, David, fundador de la gran

dinastía judaica, i més tard, el príncep i

rei universal, el Messias (cf. Gn. XLIX,
10; Mich. V, 2).
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Rubén, primogénit d'Israel: Enoc i FaHu, Esron i Carmí. 4
Filis de

Joel: Samia, que tingué per fill Gog, que tingué per fill Semei,

5 que tingué per fill Mica, que tingué per fill Reia, que tingué per fill

Baal, G que tingué per fill Beera, que, Telgatfalnasar, rei deis assiris,

emmená captiu, i que fou príncep en la tribu de Rubén. 7 Pero els

seus germans i tota la seva parentela, com són inscrits en les genea-

logies, tingueren per caps Jehiel i Zacarias.

8 Bala, fill d'Azaz, fill de Samma, fill de Joel, habitava ell mateix

a Aroer fins a Nebo i Beelmeon. 9 Habita així mateix contra el cos-

tat oriental fins a l'entrada del desert i fins al riu Eufrates ; car pos-

sei'en un gran nombre de bestiar en la térra de Galaad. 10 Pero en

els dies de Saül, combateren contra els Agarens, els mataren, i ha-

bitaren en llur contrada, en llurs tendes, en tot el territori oriental

de Galaad.

Genealogies de Gad

11 Els filis de Gad habitaren davant d'ells al país de Basan fins a

Selca. 12
Joel fou el primer, Safan el segon; després Janai i Safat

a Basan. 13 Llurs germans, segons llurs cases pairáis, foren Micael, Mo-

soliam, Sebe, Jorai, Jacan, Zie i Heber; tots aplegats, set.
u Aquests

foren filis d'Abihail, fill d'Huri, fill de Jara, fill de Galaad, fill de

Micael, fill de Jeesi, fill de Jeddo, fill de Buz. 15 Aqui, fill d'Abdiel,

fill de Guni, era el cap de llurs cases pairáis.
16 Habitaven al país de

Galaad, a Basan, i en les seves viles, que en depenien, i en totes

les pastures de Saron fins ais límits darrers. 17 Tots aquests filis

de Gad foren inscrits en les genealogies al temps de Joatam, rei de

Judá, i en els dies de Jeroboam, rei d'Israel.

18 Els filis de Rubén, de Gad, i de la mitja tribu de Manassés, com

eren homes valents que duien escut i espasa, tiraven a l'arc, i eren

ensinistrats en la guerra, en nombre de quaranta-quatre mil set-cents

seixanta guerrers, 19 mogueren guerra contra els agarens, a Jetur,

6.— Telgatfalnasar, és una alterado en temps de Facee, rei d'Israel, prengué
del nom del conquistador assiri .Te- manta ciutat de Galaad i de Galilea,

glatfalasar (hebr. Tilgal- Pilneser), que i deporta una part del poblé a l'Assíria.
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a Nafis i a Nodab. 20 Mentre combatien contra ells, foren socorre-

guts, i els agarens i tots els qui eren amb ells els foren lliurats a

l'una; perqué durant el combat, aquests cridaren Déu que els escoltés,

perqué s'havien refiat d'ell.
21 Prengueren bestiar deis vencuts : cin-

quanta mil camells, dues-centes cinquanta mil ovelles, dos mil ases,

i cent mil persones; 22 molts en caigueren de morts, perqué aquella

guerra era de Déu. I sojornaren allí, en el lloc d'aquells, fins a la

captivitat.

Genealogía de la tribu de Manassés

23 Els filis de la mitja tribu de Manassés habitaren al país que

s'estén de Basan fins a Baal-Hermon i Sanir, i la muntanya d'Her-

mon. 24 Eren nombrosos, i aquests són els caps de llurs famílies pai-

ráis : Efer, Jesi, Eliel, Ezriel, Jeremías, Odoi'a i Jediel, homes forts

i valents de gran anomenada, caps de llurs famílies pairáis, 25 pero

foren infidels al Déu de llurs pares, i es prostituí'ren anant rera els

déus deis pobles del país, que Déu havia destruít davant d'ells.
26

1 el

Déu d'Israel suscita l'esperit de Ful, reí deis assiris, i l'esperit de

Telgatfalnasa, rei d'Assur, i transporta Rubén, Gad i la mitja tribu

de Manassés, i les emmená a Hala, a Habor, a Ara, i vora el riu

Gozan fins al dia d'avui.

GENEALOGIA DE LEVÍ A ELEAZAR

Descendents d'Aaró fins a la captivitat

27 (Vg. VI.) Filis de Leví: Gersom, Caat i Merari. 28
Filis de

Caat : Amram, Isaar, Hebron i Oziel. 29
Filis d'Amran: Aaró, Na-

dab i Abiu, Eleaza, Itamar. 30 Eleazar engendra Finees, i Finees en-

gendra Abisue. 31 Abisue engendra Bocci, Bocci engendra Ozi.

32 Ozi engendra Zaraias, i Zaraias engendra Meraiot. 33 Meraiot en-

gendra Amarías, i Amarías engendra Aquitob, 34 Aquitob engendra

Sadoc, i Sadoc engendra Aquimaas, 35 Aquimaas engendra Azadas,
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Azadas engendra Johanan, 3G Johanan engendra Azarias; ell és el

que exercí el sacerdoci en la Casa que bastí Salomó a Jerusalem.

37 Azarias engendra Amarías i Amarías engendra Aquitob, 38 Aqui-

tob engendra Sadoc, i Sadoc engendra Sellum, 39 SeHum engendra

Helcias, i Helcias engendra Azarias, 40 Azarias engendra Saraias, i

Saraias engendra Josedec.
41 Josedec sortí del país quan Jahvé mena

en captivitat Judá i Jerusalem per Nabucodonosor.

Els tres fills de Leví i llurs branques respectives

(C. VI.) 1
Fills de Leví: Gersom, Caat i Merari. 2 Aquests són

els noms deis fills de Gersom : Lobni i Semei. 3 Fills de Caat : Am-

ram, Isaar, Hebron i Oziel. 4
Fills de Merari: Moholi i Musi. Pero

heus ací les famílies de Leví, segons llurs cases pairáis :

5 Gersom

que tingué per fill Lobni, que tingué per fill Jahat, que tingué per

fill Zamma, que tingué per fill Joa,
6 que tingué per fill Addo, que

tingué per fill Zara, que tingué per fill Jetrai.
7
Fills de Caat: Ami-

nadab, que tingué per fill Coré, que tingué per fill Asir, 8 que tingué

per fill Elcana, que tingué per fill Abiasaf, que tingué per fill Asir,

9 que tingué per fill Jahat, que tingué per fill Uriel, que tingué per fill

Ozias, que tingué per fill Saül. 10
Fills d'Elcana : Amasai i Aquimot,

11 que tingué per fill Elcana, que tingué per fill Sofai, que tingué per

fill Nahat, que tingué per fill Eliab, que tingué per fill Jeroham, que

tingué per fill Elcana. 12
Fills de Samuel: Vasseni, el primogénit,

i Abia. 13
Fills de Merari: Moholi que tingué per fill Loboni, que

tingué per fill Semei, que tingué per fill Oza, 14 que tingué per fill

Sammaa, 10 que tingué per fill Haggia, que tingué per fill Asaia.

Els cantors del temple i llurs avantpassats

16 Aquests són els que David establí damunt els cantors de la Casa

de Jahvé, després que l'Arca tingué un lloc de repós. 17
1 servien da-

1, Gn. xlvi, iij Inf. xxm, 6. — 16, Ex. vi, 16.

i.

—

Filis de Levi. La tribu religiosa aqüestes taules genealógiques de les

de Leví ocupa un lloc d'honor en diverses tribus d'Israel.
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vant el Tabernacle de testimoni cantant, fins que Salomó hagué bas-

tit la Casa de Jahvé a Jerusalem ;
pero exercien aquest ministeri se-

gons la norma prescrita. 18 Aquests són els que feien llurs servéis, i

aquests llurs filis

:

Deis filis de Caat : Hernán, el cantor, fill de Joel, fill de Samuel,
19

fill d'Elcana, fill de Jeroham, fill d'Eliel, fill de Tohu, 20 filldeSuf,

fill d'Elcana, fill de Mahat, fill d'Amasai, 21
fill d'Elcana, fill de Joel,

fill d'Azarias, fill de Sofonias, 22
fill de Jahat, fill d'Asir, fill d'Abia-

sat, fill de Core, 23
fill d'Isaar, fill de Caat, fill de Leví, fill d'Israel.

24 Després venia el seu germá Asaf que li era a la dreta; 25 Asaf,

fill de Baraquias, fill de Samaa, 26
fill de Micael, fill de Basaias, fill de

Melguias, fill d'Atanai, fill de Zara, fill d'Adaia, 27
fill d'Etan, fill

de Zamma, fill de Semei, 28
fill de Jet, fill de Gersom, fill de Levi.

29 Els filis de Merari, llurs germans, eren a l'esquerra i eren:

Etan, fill de Cusi, fill d'Abdi, fill de Maloc, 30
fill de Hasabias, fill

d'Amasias, fill d'Helcias, 31
fill d'Amasai, fill de Boni, fill de Somer,

32
fill de Moholi, fill de Musi, fill de Merari, fill de Levi.

DlSTINClÓ ENTRE LEVITES I AARONITES

33 Llurs germans, els levites, eren encarregats de tot el servei en

l'estatge de la Casa de Déu. 34 Pero Aaró i els seus filis oferiren sa-

crificis damunt l'altar deis holocaustos i l'encens damunt Faltar deis

perfums, complint tot el servei en el lloc santíssim, i fent la propi-

ciado per a Israel, segons tot alió que Moisés, servent de Déu, havia

ordenat.

Línia d'Aaró a Aquimaas

35 Aquests són els filis d'Aaró : Eleazar, que tingué per fill Finees,

que tingué per fill Abisue, 36 que tingué per fill Bocci, que tingué

per fill Ozi, que tingué per fill Zarahia, 37 que tingué per fill Meraiot,

que tingué per fill Amarías, que tingué per fill Aquitob, 38 que tingué

per fill Aquimaas.
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Les tretze ciutats dels aaronites

39 Aquests són els llocs de llurs estades, segons llurs circums-

cripcions en els territoris assenyalats. Ais filis d'Aaró de la familia

dels caatites, que foren els primers tirats a sort, 40 foren donats

Hebron, al país de Judá, i les seves viles a l'entorn, 41 pero els

territoris de la ciutat i els seus vilatges foren donats a Caleb, fill de

Jefoné.
42 Ais filis d'Aaró fou donada Hebron, ciutat de refugi,

Lobna amb els seus vilatges,
43
Jeter i Estemó amb llurs vilatges,

i inclós Helon i Dabir amb llurs vilatges, i
44 també Asan i Betsamés,

amb llurs vilatges; 45
i de la tribu de Benjamí, Cabee i els seus

vilatges, Almat i els seus vilatges, com també Anatot amb els seus

vilatges; en tot, tretze viles, segons llurs famílies.

Altres trenta-cinc ciutats asse-

nyalades al restant dels levites

46Als altres filis de Caat tocaren en sort deu ciutats de les famílies

de la tribu i de la mitja tribu de Manassés. 47 Ais filis de Guersom,

segons llurs famílies, tocaren tretze ciutats de la tribu d'Issacar, de

la tribu d'Aser, de la tribu de Neftalí i de la tribu de Manassés en el

Basan. 48 Ais filis de Merari, segons llurs famílies, tocaren en sort

dotze ciutats de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad i de la tribu

de Zabulón. 49
Els filis d'Israel donaren ais levites aquelles ciutats

amb llurs contrades ;
50 donaren en sort de la tribu dels filis de Judá,

de la tribu dels filis de Simeó i de la tribu dels filis de Benjamí, ciu-

tats que foren designades amb llur nom.

LES DEU CIUTATS DELS NO AARONITES CAATITES

51 Algunes famílies dels filis de Caat tingueren com a llur partió

ciutats pertanyents a la tribu d'Efraím. 52 Els donaren Siquem, ciutat

de refugi, amb les seves viles, a la contrada muntanyosa d'Efraím,
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ñ3 Gazer amb les seves viles,
54 Jecmaan també amb les seves viles i

Betoron amb les seves viles,
55 Helon amb els seus pasturatges i Ge-

tremmon amb els seus pasturatges ; i de la mitja tribu de Manas-

sés, Aner amb les seves viles, Balaam i les seves viles. Aqüestes

foren les ciutats donades al restant de la familia deis filis de Caat.

Les tretze ciutats dels fills de Guersom

56Als fills de Guersom tocaren : de la familia de la mitja tribu de

Manassés, Golan a Basan amb les seves viles, 57
i Astarot amb les

seves viles ; de la tribu Issacar, Cedes amb les seves viles, Daberet

amb les seves viles,
58 Ramot amb les seves viles, i Anem amb

les seves viles.
59 De la tribu d'Aser: Masal amb les seves viles,

i Abdon amb les seves viles,
60 Hucac també amb les seves viles, i

Roob amb les seves viles.
61 De la tribu de Neftalí : Cedes a Galilea

amb les seves viles, Hamon amb les seves viles, Cariatiarim amb les

seves viles.

Les dotze ciutats dels fills de Merari

62 Al restant dels levites, ais fills de Merari, tocaren: de la tribu

de Zabulón, Remmon amb les seves viles, i Tabor amb les seves

viles.
63 Enllá de Jericó, a l'orient del Jordá, damunt la tribu de

Rubén : Bosor al desert amb les seves viles, i Jassa amb les seves

viles,
64 Cademot també amb les seves viles i Mefaat amb les seves

viles.

65 Així mateix damunt la tribu de Gad, Ramot a Galaat amb les

seves viles, i Manaim amb les seves viles; 66 Hesebon amb les seves

viles, i Jeser amb les seves viles.

Genealogía d'Issacar

(C. VIL) 1
Fills d'Issacar: Tola, Fuá, Jasub i Simeron; quatre

en tot.
2
Fills de Tola : Ozi, Rafaia, Jeriel, Jemai, Jebsem i Samuel,

1, Gn. xlvi, 1 3.
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cap de les cases pairáis procedents de Tola, homes forts i valents,

segons llurs genealogies ; llur nombre, al temps de David, era de

vint-i-dos mil sis-cents. 3
Filis d'Ozi: Izrahia, de qui nasqueren Mi-

cael, Obadia, Joel, i Jesia, cinc caps en tot.
4 Hi havia entre ells,

en llurs genealogies, segons llurs cases pairáis, trenta-sis mil homes

en estols armats per a la guerra, car tingueren moltes dones i filis.

5
I llurs germans, comptant totes les famílies d'Issacar, homes forts

i valents, formaven en nombre total, vuitanta-set mil.

Genealogía de Benjamí

6
Filis de Benjamí: Bela, Becor, i Jadihel, tres en tot.

7
Filis de

Bela : Esbon, Ozi, Oziel, Jerimot i Urai, cinc caps de cases pairáis,

homes forts i valents ; llur nombre fou de vint-i-dos mil trenta-

quatre. 8
Filis de Becor: Zamira, Joas, Elieser, Elioenai, Amri, Je-

rimot, Abia, Anatot i Almat; tots aquests foren filis de Becor.

9 Hom numera segons llurs famílies, com a caps de cases pairáis,

homes forts i valents per al combat, vint mil dos-cents. 10
Filis de Ja-

diel : Balan. Filis de Balan : Jehus, Benjamí, Aod, Canana, Zetan,

Tarsis i Ahisahar. 11 Tots aquests foren filis de Jadihel, caps de cases

pairáis, homes valentíssims, en nombre de disset mil dos-cents,

promptes a partir a la guerra. 12 Sefam i Hafam foren filis d'Hir; i

Hasim, els filis d'Aher.

Genealogía de Neftalí

13
Filis de Neftalí: Jasiel, Guni, Jeser, i Sellum, fill de Bala.

Genealogía de Manassés

14
Filis de Manassés: Esriel, i la seva concubina sirienca parí Ma-

quir, pare de Galaad. 15
1 Maquir prengué mullers per ais seus filis

6, Gn. xlvi, 21.

6.

—

Filis de Benjamí, tres. En Gn.
XLVI, 25 hom en compta deu, en
Nm. XXVI, 38-39 hom en compta cinc.

Aquesta divergencia potexplicar-se amb
la següent hipótesi, co és, que de deu
filis, solament cinc hagin deixat descen-

dencia, i que d'aquestes cinc descendén-

cies, dues hagin estat suprimides en la

guerra d'extermini que les altres tribus

feren contra Benjamí (Jud. XX, 46-47),
talment que en temps de David la tribu

de Benjamí no comptava més de tres

branques.
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Hapfim i Safan; i tingué una germana anomenada Maaca; pero el

nom del segon fill fou Salfaad; i a Salfaad nasqueren filies.
16

1

Maaca, muller de Maquir, parí un fill que anomená Fares
;
aquest

tingué un germá de nom Sares, i els filis de Sares foren Ulam i Re-

cen. 17
Filis d'Ulam : Bedan

;
aquests són els filis de Galaad, fill de

Maquir, fill de Manassés. 18 La seva germana, Hammoleket, parí

Iscod, Abieser i Mohola. 19
1 els filis de Semida eren Ahin, Se-

quem, Leci i Aniam.

Genealogía d'Efraím

20
Filis d'Efraím : Sutala, Bared, el seu fill Tahat, el seu fill Fiada,

el seu fill Tahat, el seu fill Zabad, 21
el seu fill Sutala, i Ezer i Elad;

pero els homes indígenes de Get els mataren perqué havien davallat

per envair llurs possessions. 22 Es per aixó que Efraím, llur pare,

els plora durant un gran nombre de dies ; i els seus germans vin-

gueren per conhortar-lo. 23
1 entra en la seva dona, que concebé

i parí un fill ; i l'anomená Beria, perqué havia nat mentre hi havia

malvestat a casa. 24 La seva filia fou Sara, que bastí Betoron l'alta

i la baixa, i Ozensara. 25 Tingué encara per fill Rafa, Reset i Talé,

de qui nasqué Taan, 26 que engendra Laadan, i el fill d'aquest fou

Ammiud, que engendra Elisama, 27 de qui és nat Nun, que tingué

per fill Josué.

28 Llur possessió i llur sojorn fou a Betel amb les seves viles:

Noran contra l'orient, i contra la banda occidental Gaser i les seves

viles, com també Siquem amb les seves viles fins a Aza, amb les se-

ves viles.
29 Els filis de Manassés possei'en: Betsan i les seves viles,

Janac i les seves viles, Maggeddo i les seves viles, Dor i les seves vi-

les; és en aquests llocs que habitaren els filis de Josep, fill d'Israel.

20. — Perqué havien davallat per en-

vair. Es tracta d'una razzia al país de

Get, en la Palestina. El fet s'esdevingué

mentre Efraim era encara viu (cf. v.

22), i abans de l'éxode, pero és difícil

d'imaginar en quines circumstáncies.

Pensen alguns exegetes que algún

grup aillat d'hebreus, ja en una época

anterior a l'éxode, devia haver fet una
temptativa de conquista de la Palesti-

na, si més no, de les muntanyes ano-

menades més tard d'Efraím, conside-

rant que la susdita térra havia estat pro-

mesa ais Patriarques.
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Genealogía d'Asser

30
Filis d'Asser foren Jemna, Jesua, Jessui i Baria, i Sara era llur

germana; 31 pero els filis de Baria, Heber i Melquiel ; és ell qui és

pare de Barsait.
32 Heber engendra Jeflat, Somer, Hotam i Suaa, llur

germana. 33 Els filis de Jeflat foren Fosee, Camaal i Asot; aquests

són els filis de Jeflat.
34

Filis de Somer: Ahi, Roaga, Haba i Aram.
35

Filis d'Helem, el seu germá : Sufa, Jemna, Sellés i Amal. 36
Filis

de Sufa: Sue, Harnafer, Sual, Beri, Jamra, 37 Bosor, Hod, Sam-

ma, Salusa, Jetram, i Bera. 38
Filis déjete: Jefoné, Fasfa i Ara.

39
Filis d'Olla, Aree, Haniel i Resia. 40 Tots aquests són filis d'As-

ser, caps de famílies, capitostos famosos i els més valents deis ca-

pitostos ; el nombre deis aptes a la guerra era de vint-i-sis mil.

ALTRA GENEALOGIA DE BENJAMÍ

(C. VIII.) 'Benjamí engendra Bela, el seu primogénit, Asbel el

segon, Ahara el tere,
2 Nohaa el quart, i Rafa el cinqué. 3

Filis de

Bela: Addar, Gera, Abiud, 4 Abisue, Naaman, Ahoe, 5 Gera, Sefu-

fan i Huram.
6 Vet aquí els filis d'Ahod : eren caps de familia que habitaven

Gábaa, i els deportaren a Manahat :

7 Naaman, Aquia i Gera; és

aquest que els deporta, i engendra Oza i Ahiud. 8 Saharain tingué

filis al país de Moab, després que Henea les seves mullers Husim i

Bara. 9 Tingué d'Hodes, la seva muller: Jobab, Sébia, Mosa, Mol-

com, 10
Jehus, Sequía i Marma; aquests són els seus filis caps de

familia.
11

1 tingué d'Husim: Abitob i Elfaal. 12
Fills d'Elfaal

:

Heber, Misaam i Samad, que bastí Ono, Lod i les seves viles de-

pendents.

Habitants benjaminites de Jerusalem

13 Baria i Sama, caps de familia que habitaven Aialon, feren fugir

els habitants de Get. 14 Ahio, Sesac, Jerimot, 15 Zabadia, Arod, He-

30, Gn. xlvi, 17. — 1, Gn. xlvi, 21; Sup. vil, 6.
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der, 16 Micael, Jesfa i Joha eren filis de Baria; 17 Zabadia, MosoMam,

Hezeci, 18 Heber, Jesamari, Jezlia i Jobab eren filis d'Elfaal. 19
Ja-

cim, Zecri, Zabdi, 20 Elioenai, Seletai, Eliel,
21 Adaia, Baraia i Sama-

rat eren filis de Semei.

22
Jesfan, Heber, Eliel, Abdon, 23 Zecri, Hanan, Hanania, 24 Elam,

Anatotia, 25
Jefdaia i Fanuelren, filis de Sesac. 26 Samsari, Sohoria,

Otolia, 27
Jersia, Elia, Zecri, eren filis de Jeroham. 28 Aquells eren

caps de familia, caps segons llurs generacions, i habitaven a Jeru-

salem.

29 El pare de Gabaon habitava Gabaon, i el nom de la seva muller

era Maaca. 30 El seu primogénit era Abdon, i els altres Sur, Cis,

Baal, Nadab, 31 Gedor, Ahio, Zaquer. 32 Macellot engendra Samaa.

Habitaren també vora llurs germans a Jerusalem, amb llurs germans.

33 Ner engendra Cis, Cis engendra Saül, Saül engendra Jonatás,

Melquisua, Abinadab i Esbaal. 34
Filis de Jonatás : Meribbaal; Me-

ribbaal engendra Mica. 35
Filis de Mica : Fiton, Melec, Taraa i Acaz.

36 Acaz engendra Joada ; Joada engendra Alamat, Azmot i Zamrí

;

Zamrí engendra Mosa. 37 Mosa engendra Banaa; Rafa, fill seu;

Elasa, fill seu; Asel, fill seu. 38 Asel tingué sis filis, deis quals vet

aquí els noms : Ezricam, Bocru, Ismael, Saria, Obdia i Hanan; tots

aquests eren filis d'Asel.

39
Filis d'Esec, el seu germá: Ulam, el seu primogénit, Jehus el

segon, i Elifalet el tercer.
40 Els filis d'Ulam foren homes valents,

tiradors d'arc, i tingueren molts filis, i néts, cent cinquanta. Tots

aquells foren filis de Benjamí.

Habitants de Jerusalem

(C. IX.) 1 Tot Israel fou registrat en les genealogies, i heus ací

que están inscrits en el Llibre deis reis d'Israel, i Judá fou emmenat

captiu a Babilonia, a causa deis seus pecats. 2 Els primers habitants

que habitaven en llurs possessions, en llurs viles, foren els israeli-

tes, els sacerdots, els levites i els natineus.

29, Inf. ix, 35. — 33, I Sm. xiv, 51; Im. ix, 39.
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3 Habitaren Jerusalem els filis de Judá, els filis de Benjamí, i els

filis d'Efraím i de Manassés. 4
Filis de Farés, fill de Judá: Otei fill

d'Ammiud, fill d'Amri, fill d'Omrai, fill de Bonni; 5
els silonites

:

Asaia el primogénit i els seus filis.
6
Filis de Zara: Jehuel i llurs

germans, sis-cents noranta. 7
Filis de Benjamí: Salo fill de Mosol-

lam, fill d'Oduia, fill d'Asana
;

8 Jobania fill de Jeroham, Ela fill

d'Ozi, fill de Mocori; MosoHam fill de Safatia, fill de Rahuel, fill de

Jebania, 9
i llurs germans, segons llurs generacions, nou-cents cin-

quanta-sis. Tots aquests homes eren caps de familia segons llurs

cases pairáis.

10 Els sacerdots : Jedaia, Joiarib, Jaquim, u Azarias fill d'Helcias,

fill de MosoHam, fill de Sadoc, fill de Maraiot, fill d'Aquitob, prín-

cep de la Casa de Déu; 12 Adaias, fill de Jeroham, fill de Fasur, fill

de Melquias
;
Maasai, fill d'Adiel, fill de Jezra, fill de MosoHam, fill

de MosoHamit, filld'Emmer; 13
i tots llurs germans, caps de llurs

cases pairáis, mil set-cents seixanta homes valents per a l'obra del

servei de la Casa de Déu.
14 Els levites : Semeia fill d'Hassub, fill d'Ezricam, fill de Hasebia,

deis filis de Merari; 15 Bacbacar, Heres, Galal, Matania, fill de Mica,

fill de Zecri, fill d'Asaf; 16 Obdia fill de Semeia, fill de Galal, fill

d'Hiditum
;
Baraquia fill d'Asa, fill d'Elcana, que habitava a les viles

deis netofatiencs.

17
1 els porters: SeHum, Accub, Telmon, Ahiman, i llurs ger-

mans ; SeHum era el cap,
18

i ell está fins al present a la porta del rei,

que és a orient. Aquests són els porters peí camp deis filis de Leví.

19 SeHum, fill de Coré, fill d'Abiasaf, fill de Coré, i els seus germans

de la casa del seu pare, els core'ites, acompliren les funcions de

guardians de les portes del Tabernacle ; llurs pares havien guardat

l'entrada del camp de Jahvé ;

20 Finees, fill d'Eleazar, havia estat altre

temps llur cap, i Jahvé era amb ell.
21 Zacarías fill de Mosollamia,

era porter a l'entrada de la tenda de reunió. 22 Tots aquests homes,

escollits per a guardians de les portes, eren en nombre de dos-cents

dotze, registrats en les genealogies de llurs viles ; David i Samuel, el

vident, els havien establerts en llurs funcions. 23 Ells i llurs germans
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s'estaven a les portes de la Casa de Jahvé i de la casa del Tabernacle,

per a les guárdies. 24 Els guárdies estaven drets ais quatre vents : a

rorient, a l'occident, al nord i al migdia. 25 Llurs germans, que so-

jornaven en llurs viles, havien de venir rera d'ells, de temps en

temps, per una setmana. 26 Car aquests quatre caps de porters, que

eren levites, eren en funcions, i tenien encara la vigilancia de les

cambres i deis tresors, a la Casa de Déu. 27 S'estatjaven a l'entorn

de la Casa de Déu, de la qual tenien la guardia, i havien de fer Po-

bertura cada matí.

28 Alguns deis levites tenien la vigilancia deis atuells de servei,

que entraven i sortien comptant-los. 29 D'altres tenien compte deis

atuells, de tots els atuells del santuari, de la flor de fariña, del vi,

de l'oli, de l'encens i deis aromes. 30 Filis de sacerdots componien

perfums aromátics. 31 Un deis levites, Matatías, primogénit de

Sellum, el Corei'ta, era encarregat deis pastells cuits damunt la paella.

32
1 alguns de llurs germans, d'entre els filis deis caatites, estaven

encarregats de preparar per a cada dissabte els pans de proposició.

33 Aquests són els cantors, caps de familia deis levites, sojornants

en les cambres, Uiures d'altre carree, perqué estaven en llur funció

nit i dia.
34 Aquests són els caps de familia deis levites, caps se-

gons llurs generacions ; habitaven a Jerusalem.

La familia de Saül

35 El pare de Gabaon, Jehiel, habitava a Gabaon, i el nom de la seva

muller era Maaca. 3CAbdon, el seu fill primogénit, 37
i després Sur,

Cis, Baal, Neer, Nadab, 38 Gedor, Ahio, Zacarías i Macellot. Ma-

cellot engendra Samaan. Ells també habitaven vora llurs germans

a Jerusalem amb llurs germans. 39 Ner engendra Cis; Cis engen-

dra Saül; Saül engendra Jonatás, Melquissa, Abinadab i Esbaal.

40
Filis de Jonatás : Meribaal. Meribaal engendra Mica. 41

Filis de

Mica: Fiton, Melec, Taraa. 42 Ahaz engendra Jara; Jara engen-

dra Alamat, Azmot i Zamrí ; Zamrí engendra Mosa. 43 Mosa en-

35, Sup. vin ( 29. — 39, Sup. viii, 33.
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gendrá Banaa, Rafaia, el seu fill
;
Elasa, el seu fill

;
Asel, el seu fill.

44 Asel tingué sis filis, deis quals heus ací els noms : Ezricam, Bocru,

Ismael, Saria, Obdia i Hanan. Aquests són els filis d'Asel.

Desfeta i mort de Saül

(C. X.) *Els filisteus havien lliurat batalla a Israel, i els homes

d'Israel prengueren la fuga davant deis filisteus, i caigueren ferits de

mort damunt la muntanya de Gelboe. 2
Els filisteus s'entestaren a

perseguir Saül i els seus filis, i els filisteus mataren Jonatás, Abina-

dab i Melquisua, filis de Saül. 3 El fort del combat s'adrecá damunt

Saül; havent-lo descobert els arquers, l'envaí una gran paüra pels

arquers. 4 Llavors Saül digué al seu escuder: Desembeina la teva

espasa i fendeix-me, per tal que aquests incircumcisos no em vin-

guin a ultratjar. L'escuder no ho volgué fer, perqué estava pres de

por; llavors Saül prengué la seva espasa i es llanca damunt. •''L'es-

cuder, veient que Saül era mort, es llanca damunt la seva espasa i

morí. 6 Així restaren morts Saül i els seus tres filis, i tota la seva

casa morí ensems. 7 Tota la gent d'Israel que era a la plana,

veient que els seus havien fugit i que Saül i els seus filis havien

mort, abandonaren llurs viles i prengueren també la fuga ; i els filis-

teus vingueren i s'hi establiren. 8 L'endemá, els filisteus vingueren

per a despullar els morts, i trobaren Saül i els seus filis jaient a

la muntanya de Gelboe. 9 Havent-lo despullat, s'emportaren la

seva testa i les seves armes
;

després enviaren a publicar aquesta

bona nova per tot el país deis filisteus, davant llurs ídols i el

poblé. 10 Posaren les armes de Saül en la casa de llur déu i clava-

ren el seu crani al temple de Dagon.
11 Tot Jabés de Galaad, havent-se informat de tot el que els

filisteus havien fet a Saül, 12
els homes valents s'algaren, prengueren

el eos de Saül i els cossos deis seus filis, i els transportaren a Jabés.

Enterraren els seus ossos sota el Terebint, a Jabés, i dej uñaren

set dies.

i, I Sm. xxxi, 1

.
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13 Saül morí a causa de la transgressió que havia comes contra

Jahvé, i per haver interrogat i consultat els qui evocaven els morts.
14 No consulta pas Jahvé, i Jahvé el féu morir, i traspassá la reialesa

a David, fill d'Isaí.

David coxsagrat rei a Hebron

(C. XI.) 1 Tot Israel s'aplegá vora David, a Hebron, dient: Heus

ací que som ossos teus i carn teva. 2 En altre temps ja, quan Saül

era rei, eres tu qui menaves i reconduíes Israel. I Jahvé, el teu Déu,

t'ha dit : Ets tu qui pasturarás el meu poblé Israel, i tu serás el

cap damunt el meu poblé d'Israel.
3 Així tots els ancians d'Israel

vingueren vora el rei a Hebron i David féu alianca amb ells davant

Jahvé, a Hebron ; i ungiren David per rei damunt Israel, segons

paraula de Jahvé dita per Samuel.

Setge i presa de Jerusalem

4 David marxá amb tot Israel contra Jerusalem, que és Jebus; allá

eren els jebuseus habitants del país. 5 Els habitants de Jebus digue-

renaDavid: Tuno entrarás pas ací. Pero David s'apoderá de la

fortalesa de Sion, co és, la ciutat de David. 6 David digué : Qui pri-

mer batrá els jebuseus será capitost i príncep. Joab, fill de Sárvia,

pujá el primer, i esdevingué capitost. 7 David s'establí en les forta-

leses; és per aixó que hom l'anomená ciutat de David. 8 Bastí la

ciutat tot a l'entorn de Mello i ais entorns, i Joab repará el restant

de la vila.
9 David esdevenia gran de dia en dia, Jahvé deis exércits

era amb ell.

13, Ex. xvm, 14; I Sm. xv, 3; xxviii, 8. — 1, II Sm. v, i.

3.
—Segons paraula de Jahvé. Totes 5.

—

Fortalesa de Sion, que es drecava

les circumstáncies deis versets presents damunt la muntanyola de l'Ofel, al peu
i precedents vénen a remarcar que la de la qual rajava una fontana molt
dignitat i autoritat reial eren d'institució abundosa, capa<; de fornir aigua per a

divina, i que David era el veritable rei un llarg temps de setge. L'Ofel, més que

teocrátic. l'actual Sion, es prestava molt a tota

4.—Jebus. Una de les races indíge- mena de fortificacions i defenses. Cí.

nes, d'origen cananeu. Vincent, Jerusalem, I, pág. 142-170.
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Els prohoms de David

10 Heus ací els capitostos deis herois que eren al servei de David,

i que amb tot Israel l'ajudaren durant el seu reialme, després de fer-lo

rei, segons paraula de Jahvé pertocant a Israel.
11 Heus ací el nombre

deis herois que eren amb David : Jesbaam fill d'Hacamoni, capitost

deis trenta. Aquest branda la seva llanca damunt tres-cents homes,

que colpí d'un sol cop. 12 Després d'ell, Eleazar, fill de Dodo l'Ao-

hita; era entre els tres valents. 13
Ell era amb David a Fes-Domim,

i els filisteus s'hi havien acoblat per combatre. 14 Es coHocaren en-

mig del camp, el defensaren i bateren els filisteus ; i Jahvé realitzá

un gran alliberament.

15 Tres entre els trenta capitostos davallaren rera David damunt el

rocam, a l'espluga d'Odoliam, mentre el campament deis filisteus

era drecat a la valí deis Refa'im. l6 Llavors David era en lafortalesa,

i hi havia una guardia de filisteus a Betlem. 17 David tingué un desig,

i digué : ¿ Qui em fará beure aigua de la cisterna que és a la porta de

Betlem? 18 Llavors aquells tres homes, travessant el campament deis

filisteus, pouaren aigua de la cisterna que és a la porta de Betlem.

La prengueren i la portaren a David
;
pero David no volgué beure-

la i en féu una libació a Jahvé, dient: 19 Que el meu Déu em guardi

de fer aixó. ¿Beuria jo la sang d'aquests homes amb llur vida? Car

és exposant llur vida que 1'han duta. I no en volgué beure. Heus ací

el que feren aquests tres valents.

20 Abisai, germá de Joab, era cap deis Tres; ell branda la seva

llanca contra tres-cents homes i els mata, i tingué anomenada entre

els tres.
21

1 era el més considerat del segon tere, i fou llur capitost

;

pero no iguala pas els tres primers.

22 Banaias, fill de Jóiada, fill d'un home valent i heroi, de Cab-

seel, colpí els dos lleons de Moab. Davalía i ferí un lleó al mig

de la cisterna un dia de neu. 23
Ell ferí un egipci de cinc colzades

10, II Sm. xxiii, 8. — 16, II Sm. xxm, 14.

23. — Cinc colzades, co és, una mica més de dos metres i mig.

12 - ANTIC TESTAMEMT IV
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de talla; i en la má de l'egipci hi havia una llanca semblant a una

plegadora de teixidor. Pero davalía contra ell amb un bastó, i li

lleva la llanca de la má, i el mata amb la seva propia llanca. 24 Aqües-

tes coses féu Banaias, fill de Jóiada, i tingué anomenada entre els tres

valents. 25 Heus ací que ell era més excellent que els trenta; pero

així i tot, no iguala els altres tres. David el constituí el seu conse-

11er íntim.

26 Els altres homes valents de l'exércit : Asael, germá de Joab;

Elcanan, fill de Dodo, de Betlem; 27 Sammot, d'Arori, HeMes, de

Falon; 28 Hira, fill d'Acces, de Técue; Abieser, d'Anatot; 29 Sobbo-

cai, l'Husatita; 30
Ilai, l'Ahohita

;
Maharai, de Netofá; Heled, fill de

Baana, de Netofá; 31 Etai, fill de Ribai, de Gábaa, deis filis de Ben-

jamí; Banaia, de Faraton; 32 Hurai, de les valls de Gaas; Abiel,

d'Araba; Azmavet, de Bauram; Eliaba, de Salabon; 33 Bené-Assem,

de Gezon
;
Jonatás, fill de Sagé, d'Arar

;

34Ahiam, fill de Sacar,

d'Arar; 35
Elifal, fill d'Ur

;

3G Hefer, de Mequera
;

37Ahia, de Felón;

Hesro, de Carmel; 38 Narai, fill d'Asbai; Joel, germá de Natán,
39 Mibahar, fill d'Agarai; Selec, 1'Ammonita; Naharai, de Berot,

escuder de Joab ; fill de Sárvia ;
40

Ira, de Jeter;
41 Urias, l'Heteu;

Zabad, fill d'Oholi; 42Adina, fill de Siza el Rubenita, cap deis rube-

nites, i trenta amb ell ;
43 Hanan, fill de Maaca

;
Josafat, de Matan

;

44 Ozia, d'Astarot ; Samma i Jehiel, fill d'Hotam, d'Aroer ;
45

Jedi-

hel, fill de Zamrí
; Joa, germá seu, el Tosaita; 46

Eliel, de Mahum;

Jeribai i Josaia, fill d'Elnaem; Jetma, el Moabita; Eliel, Obed i

Jasiel, de Masobia.

Els valents seguidors de David en vida de Saül

(C. XII.) ^eus ací els que vingueren vers David, a Siceleg, 11a-

vors que encara havia de mantenir-se lluny de la fa<; de Saül, fill de

Cis
;
aquests eren entre els valents que el socorregueren en la guerra.

2 Arquers, foners ambidextres i sabedors de tirar dret les sagetes :

eren d'entre els germans de Saül i de Benjamí. 3 El primer era

25.

—

Conseller. Lit.: el posá a la seva orella.
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Ahizer, i després Joás, filis de Sámaa, de Gábaa; Jaziel i Fallet, filis

d'Azmot; Baraca i Jehú, d'Anatot ;
4 Samaias de Gabaon, valent

entre els trenta i capitost deis trenta
;
Jeremías i Jeheziel, Joha-

nan i Jezabad, de Gedera; Eluza i Jerimut i Baalia, 'i Samaría i

Safatia, d'Haruf; G Elcana, Jesia, Azareel, Joezer de Jesbaam, fill

de Core; 7
Joela i Zabadia, filis de Jeroham, de Gedor. "Entre els

gadites, homes valents passaren vers David, en els llocs forts, en

el desert
;
guerrers sabedors del combat, experts en el maneig de

l'escut i de la llanca, semblants a lleons en llur aspeóte, i ágils

com cabirols dalt les muntanyes.

9 Eser era el primer; Obdias, el segon
;
Eliab, el tere; 10 Masmana,

el quart; Jeremías, el cinqué ;

11
Eti, el sisé; Eliel, el seté

;

12 Joha-

nan, el vuité
;
Elzebad, el nové

;

13Jeremias, el desé
;
Macbanai,

l'onzé.
u Aquests eren deis filis de Gad, capitostos de l'exércit; un

sol, el més petit, comandava cent homes, i el major mil. 15 Són

aquests que passaren el Jordá, el primer mes, quan desborda per

totes les voreres, i que posaren en fuga tots els habitants de les

valls, a l'orient i a l'occident.

16
Filis de Benjamí i de Judá vingueren vers David, en els llocs

forts.
17 David sortí davant d'ells, prengué la paraula, i digué: Si

heu vingut a mi amb sentiments pacífics, per socórrer-me, el meu

cor s'inclinará envers vosaltres, per estar en bona unió ensems; pero

si heu vingut per trair-me ais meus enemics, encara que no hi hagi

violéncia en les meves mans, el Déu deis meus pares ho vegi i en

faci justicia!
18 Llavors l'Esperit revestí Amasai, cap deis trenta,

i digué : Per a tu, David, i amb tu, fill d'Isaí ! Pau, pau a tu, i pau

al qui et socorre! car ton Déu t'ha socorregut. I David els acollí,

i els constituí capitostos deis seus rengles.

19 Homes de Manassés s'aplegaren a l'entorn de David quan ana

amb els filisteus a fer guerra a Saül. Pero no socorregueren pas

els filisteus, car els princeps deis filisteus acomiadaren David in-

tencionadament, dient : S'acoblará a Saül, el seu amo, a risc deis

nostres caps. 20 Quan tornava de Siceleg, homes de Manassés s'a-

19, I Sm. xxix, 4.



»74 I DE LES CRÓNIQUES-XII, 21-38

plegaren a ell, Ednas, Jedihel, Micael, Jozabad, Kliu, i Salati, capí

tostos deis milers de Manasssés. 21 Socorregueren David contra els

escamots, car eren tots valents, i foren capitostos de l'exércit.

22
1 de dia en dia arribaven homes vers David per socórrer-lo,

fins que tingué un gran exércit com un exércit de Déu.

Els'guerrers que vingueren a Hebron per a fer-lo REI

23 Heus aci la llista deis estols d'aquells qui vingueren vers David,

a Hebron, en armes per a la guerra, per a traspassar-li la reialesa de

Saül, segons ordre de Jahvé. 24 Deis filis de Judá, que portaven escut

i llanca, vingueren sis mil vuit-cents en armes per a la guerra; 25 deis

filis de Simeó, i valents prohoms per a la guerra, set mil cent ;
26 deis

filis de Leví, quatre mil sis-cents ;
27 ensems amb Jóiada, conductor

deis aaronites, que tenia amb ell tres mil set-cents homes; 28
i Sa-

doc, jove prohom i valerós, amb vint-i-dos princeps de la casa del

seu pare; 29
i deis filis de Benjamí, germans de Saül, només tres

mil; perqué la major part d'aquests fins llavors seguía el partit de la

casa de Saül ;
30

i deis filis d'Efraim, vint mil vuit-cents homes valents

i famosos en llurs famílies pairáis ;
31

i de la mitja tribu de Manassés,

divuit mil, els quals foren expressament deputats per a venir a cons-

tituir David rei;
32

i deis filis d'Issacar, escorcolladors del temps

per a saber el que calia que Israel fes, dos-cents caps, i tots llurs

germans sota llurs ordres. 33 De Zabulón, cinquanta mil, en ordre

per a la guerra, armats de totes les armes, i perfectament ensinistrats

en la batalla i de cor decidit; 34 de Neftalí, mil capitans, i amb ells

trenta-set mil portadors d'escut i llanca; 3o
i deis danites, vint-i-vuit

mil sis-cents en ordre per a la guerra; 36
i d'Asser, quaranta mil homes

guerrers, ensinistrats a arrenglerar-se en batalla ;
37

i de l'altra banda

del Jordá, deis rubenites, deis gadites i de la mitja tribu de Ma-

nassés, en perfecte proveíment d'armes de guerra, cent vint mil.

38 Tots aquests homes de guerra, ensinistrats a arrenglerar-se en

batalla, vingueren amb sinceritat de cor a Hebron per a constituir
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David rei de tot Israel. Tot el restant d'Israel també era d'un ma-

teix esperit per a fer a David rei.

39
1 estigueren allí tres dies amb David, menjant i bevent, per tal

com llurs germans havien aparellat provisions. 40
1 fins els qui ha-

bitaven a la vora, fins a Issacar, Zabulón i Neftalí, portaven queviu-

res damunt deis ases, els camells i els muís, i els bous provisions de

fariña, figues seques i rai'ms secs, vi, oli, bous, ovelles, en gran

quantitat, car hi havia alegrois a Israel.

Transport de l'Arca en la casa d'Obededom

(C. XIII.) ^esprés David s'aconsellá amb tots els capitostos,

caps deis milers i deis centenars; 2
i digué a tota l'assemblea d'Is-

rael : Si us sembla bé i si aixó ve de Jahvé, nostre Déu, enviem tot

seguit ací i allá, envers el restant deis nostres germans, en totes les

contrades d'Israel, i també envers els sacerdots i levites en les viles

on són llurs estatges a fi que es reuneixen amb nosaltres, 3
i que du-

guem vora nostre l'Arca del nostre Déu, puix que no l'hem recercada

altemps de Saül. 4
I tota l'assemblea digué que es fes així, puix que

la cosa plagué a tot el poblé. 5 David, dones, congrega tot Israel,

des de Sihor d'Egipte, fins a l'entrada d'Emat, per tal de fer venir

l'Arca de Déu de Quiriatiarim. 6
I David puja amb tot Israel vers

Baala, a Quiriatiarim, de Judá, per traslladar l'Arca de Jahvé que seu

damunt els querubins, damunt la qual el seu Nom és invocat. 7
I

l'Arca de Déu fou posada damunt un carro novell per a treure-la de

la casa d'Abinadab. I Oza i Ahio guiaven el carro.
8
I David i tot

Israel dansaven davant Déu amb tota la for^a amb cants, amb cita-

res i salteris, amb tamborins i amb timbáis i amb trompetes.

9 Quan arribaren a l'era de Quidon, Oza estengué la má per a

agafar l'Arca, perqué els bous l'havien somoguda, 10
i la ira de Jahvé

5, II Sm. vi, 2.

1.

—

David s'aconsellá, poc després David establint Jerusalem centre po-
de la solemne proclamació de la seva lític i religiós de tota la nació, posá
reialesa a Hebron i la conquesta de Je- la pedra angular de la unitat nacional
rusalem. deis hebreus.
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s'inflamá contra Oza i el colpí perqué havia estés la má damunt l'Arca;

i ell morí aquí, davant Déu. 11
1 David es contrista que Jahvé hagués

colpit Oza, per aixó anomená aquell lloc Ferets-Oza, nom que dura

fins al dia d'avui.
12

1 David tingué aquell dia paüra de Déu, i digué :

¿ Com gosaria a dur l'Arca de Déu a casa meva? David no aixo-

plugá l'Arca a casa seva, en la ciutat de David ; ans la féu conduir a

la casa d'Obededom, amb la familia d'ell, l'espai de tres mesos.

I Jahvé beneí la casa d'Obededom, i tot el que era seu.

Víctores sobre els filisteus

(C. XIY.) l Hiram, rei de Tir, envía missatgers a David, i fusta

de cedre, i talladors de pedra i fusters, per a bastir-li un palau. -I

David conegué que Jahvé el consolidava com a rei d'Israel, car el

seu reialme era extraordináriament exalcat a causa d'Israel i el seu

poblé.

3 David prengué també mullers a Jerusalem, i engendra també filis

i filies.
4
I aquests són els noms deis que li nasqueren a Jerusalem

:

Samua, Sobad, Natán Salomó, '' Jebahar, Elisua, Elifalet,
i; Xoga, Ne-

feg, Jafia,
7 Elisama, Baaliada i Elifalet.

8 Els filisteus havent sabut que David havia estat ungit rei damunt

tot Israel, pujaren tots per recercar David. 9
I els filisteus vingueren

i s'escamparen per la valí deis Refaím. 10 David consulta Déu, dient:

¿Pujaré jo contra els filisteus? ¿Me'ls lliurarás entre les meves

mans? I Jahvé li contesta: Puja, i te'ls lliuraré a les mans. 11 Puja-

ren a Baal-Farasim, i allí els baté David. I David digué : Déu ha

1 , II Sm. v, ii.

ii.

—

Ferets-0\a. Ferets= separado no inspirava neguit ais filisteus; al

o divisió d'algú, significa en el cas contrari, les seves campanyes contra

present, llevar-li la vida. Saúl no feien sinó afavorir els interessos

i.—Els hebreus, donats a l'agricul- deis filisteus. Pero tot d'una que Da-
tura, no eren en aquells temps gaire vid esdevé rei de tot Israel i estableix

práctics en arts i industries, i havien el llac d'unió entre les tribus del Nord
de recorrer ais estrangers per a les grans i les del Sud, els Filisteus s'alcen en

construccions. armes contra David, que sortint a llur

8.

—

Rei damunt tot Israel. Fins i tant encontré, els derrota a Baalfarasim, al

que David no era més que rei de Judá, Nord-Oest de Jerusalem.
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esmicolat els meus enemics per la meva má, a guisa d'una inunda-

do; per aixó aquell lloc va ésser anomenat Baal-Farasim. 12 Deixa-

ren allá llurs déus, i per comandament de David, foren cremats al

foc.
13 Els filisteus es precipitaren de nou a la valí.

14
1 David con-

sulta novament Déu, i Déu li digué : No pugis pas rera ells ; des-

via't d' ells i arribarás damunt d'ells del costat deis balsamers.

15 Quan sentirás un brogit de passos en el cim deis balsamers, 11a-

vors tu eixirás per combatre, car Déu sortirá davant teu per batre

l'exércit deis filisteus.

16 David féu com Déu li ordenava, i bateren l'exércit deis filisteus

de Gabaon fins a Gazer.

17 L'anomenada de David s'escampava a tots els pai'sos, i Jahvé el

féu témer a totes les nacions.

Transport de l'Arca a Jerusalem

(C. XV.) 1 David es bastí cases en la ciutat de David, i aparellá

un lloc per a l'Arca de Déu, i hi estengué un pavelló.

2 Llavors David digué : No hi ha més que els levites per a dur l'Arca

de Déu; car són ells que Jahvé ha triat per a portar l'Arca de Déu, i per

a servir-lo perpetualment. 3
I David congregá tot Israel, a Jerusalem,

per transportar l'Arca de Jahvé al seu lloc, que ell havia aparellat.

4 David reuní els filis d'Aaró i els levites; 5
els filis de Caat, Uriel,

el cap, i els seus germans, cent vint; 6
els filis de Merari, Asaías el

cap, i els seus germans, dos-cents vint; 7
filis de Gersom, Joel, el

cap, i els seus germans, cent trenta; 8 els filis d'Elisafan, Semeias,

el cap, i els seus germans, dos-cents; 9
els filis d'Hebron, Eliel, el

cap, i els seus germans, vuitanta; 10
filis d'Oziel, Aminadab, el cap,

i els seus germans, cent dotze.

11 David cridá els sacerdots Sadoc i Abiatar, i els levites Uriel,

Asaias, Joel, Semeias, Eliel i Aminadab, 12
i els digué : Vosaltres

sou els caps de familia deis levites
;
santifiqueu-vos, vosaltres i els

vostres germans, i feu pujar l'Arca de Jahvé, Déu d'Israel, allí on jo

3, II Sm. v, ij. — 8, II Sm. v, 17.
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li he aparellat. 13 Perqué no ho féreu vosaltres així, la primera

vegada, Jahvé, nostre Déu, ens ha colpit; car no l'havíem cercat

segons la llei.

14 Els sacerdots i els levites se santificaren per fer pujar l'Arca de

Jahvé, Déu d'Israel.
15

1 els filis de Leví, com havia ordenat Moisés

segons paraula de Jahvé, portaren l'Arca de Déu damunt llurs es-

patlles amb barres.

16 David digué ais caps deis levites d'establir llurs germans els can-

tors amb instruments de música, amb citares, amb arpes i címbals,

per tal de fer retrunyir sons esclatants i joiosos. 17 Els levites esta-

bliren Heman fill de Joel, i entre ells els seus germans, Asaf fill de

Baraquias ; entre els filis de Merari, llurs germans, Etan fill d'Ecus-

sie,
18

i amb ells, llurs germans de segon ordre, Zacarías, Ben, Ja-

ziel, Semiramot, Jahiel, Ani, Eliab, Banaias, Maasias, Matatias,

Elifalu, Macenias, Obededom i Jehiel, els porters.

19 Els cantors Heman, Asaf, Etan tenien címbals d'aram per a fer-

los retrunyir. 20 Zacarías, Oziel, Semiramot, Jahiel, Ani, Eliab,

Maasias i Banaias tenien citares en soprano. 21 Matatias, Elifalu,

Macenias, Obededom, Jehiel i Ozaziu sonaven arpes en octava per ais

cants de victoria.
22 Conemias, cap deis levites peí trasllat, dirigia

el trasllat, perqué hi era entés. 23 Baraquias i Elcana eren porters

vora l'Arca.
24 Sebenias, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Ba-

naias, i Eliezer, els sacerdots, tocaven la trompeta davant l'Arca

de Déu. Obededom i Jehias eren prop de l'Arca.

25 David, els ancians d'Israel i els caps de milers, es posaren en

camí per a fer pujar l'Arca de l'Alian^a de Jahvé des de la casa

d'Obededom, enmig de la joia.
26 Quan Déu hagué donat alleuja-

ment ais levites que portaven l'Arca de l'Alian^a de Jahvé, se sacri-

caven set vedells i set moltons.

27 David era cobert d'un mantell de seda, com tots els levites que

portaven l'Arca, els cantors que dirigien el trasllat de l'Arca, i Cone-

nias, cap del cor deis cantors; i David endossava un efod de lli.

28 Tot Israel féu pujar l'Arca de l'Alianca de Jahvé amb crits de joia,

13, Sup. xiii, 10. — 15, Nm. iv, 15. — 25, II Sm. vi, 12.
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al so de la trompeta, deis clarins i deis címbals, fent retrunyir salteris

i citares.
29 Quan l'Arca de l'Alianca de Jahvé pervingué a la ciutat

de David, Micol, filia de Saül, esguardá per la finestra, i veient el rei

David que saltironava i dansava, ella el menyspreá en el seu cor.

Organització del culte

(C. XVI.) 1 Quan hom hagué fet entrar l'Arca de Déu, i hom

l'hagué posada al mig del pavelló que David havia drecat per a ella,

hom oferí davant Déu holocaustos i sacrificis pacífics.
2
I en aca-

bar David d'oferir els holocaustos i els sacrificis pacífics, beneí el

poblé en nom de Jahvé.
3
I distribuí a tots els d'Israel, homes i

dones, a cadascú, un pa, una porció de carn, i una coca de panses.

4 Establí davant l'Arca de Jahvé levites per a fer el servei, invocant,

celebrant i lloant Jahvé, el Déu d'Israel; 5Asaf n'era el cap; Zacarías,

el segon; després Jahiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Banaias,

Obededom, Jehiel, amb citares i arpes per instruments ; i Asaf feia

retrunyir els címbals; 6
els sacerdots Banaias i Jaziel tocaven tos-

temps la trompeta davant l'Arca de l'Alianca de Déu.

'Llavors, en aquell mateix dia, David dona per primera vegada

aquest cántic en má d'Asaf i deis seus germans per a celebrar Jahvé:

8 Lloeu Jahvé, invoqueu el seu nom,

feu saber les seves obres entre les nacions.

9 Canteu en honor seu, salmegeu-li,

raoneu de totes les seves meravelles.

10 Glorieu-vos en el Nom de la seva santedat

;

exulti el cor d'aquells que cerquen Jahvé.

11 Cerqueu Jahvé i la seva forga;

cerqueu tothora la seva fa£.

12 Recordeu-vos de les meravelles que ell ha fet

deis seus miracles i deis judicis de la seva boca.

13 Oh nissaga d'Israel, el seu servent,

1, II Sm. vi, 17. — 8, Ps. civ, ij Is. xii, 4.



i8o I DE LES CRÓNIQUES - XVI, 14-29

filis de Jacob, electes seus.

,4
E11 és Jahvé, el nostre Déu;

els seus judiéis son per damunt tota la térra.

15 Recordeu-vos per sempre de la seva alianca,

en mil generacions, de les paraules que ell ha comanat,
16 conclosa amb Abraam,

del jurament seu a Isaac,

17 que establí Jacob en llei,

per a Israel en pacte eternal,

18 dient: Jo et donaré el país de Canaan,

partió del teu heretatge.

19 Llavors que eren en petit nombre,

ben poca gent i forastera en el país,

20 que erraven d'ací d'allá d'una nació a l'altra,

i d'un reialme a un altre.

21 No permeté que ningú els oprimís,

i castiga reis per amor d'ells
;

22 no toqueu pas els meus ungits,

i no feu mal ais meus profetes.

23 Canteu Jahvé, els de tota la térra,

anuncieu tostemps la seva salut.

24 Reconteu entre les nacions la seva gloria,

entre tots els pobles les seves meravelles.

25 Car Jahvé és gran, i digne de gran lloanca,

i és formidable per damunt tots els déus,

2U puix que tots els déus deis pobles són ídols,

i Jahvé ha fet els cels,

27
la majestat i el resplendor el precedeixen,

la forca i la joia són en el seu sojorn.

28 A retre a Jahvé, famílies deis pobles,

a retre a Jahvé, gloria i puixanca,

29
a retre a Jahvé, gloria per al seu nom !

Aporteu ofrenes i veniu a la seva preséncia;

23, Ps. xcv, 1.
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adoreu Jahvé en el seu santuari magnífic.

30 Tremoleu davant d'Ell, els de tota la térra.

Cert, el món será establert, sense somoure's.

31 Que s'alegrin els cels,

i que la térra sigui en festa.

Que hom digui entre les nacions : Jahvé és rei

!

32 Que la mar retrunyi amb tot el que conté.

Que els camps exultin amb tot el que enclouen.

33 Que els arbres de la foresta llancin crits de joia,

davant Jahvé, puix que ve per a judicar la térra

!

34 Celebreu Jahvé, car ell és bo,

car la seva misericordia dura per sempre.
35 Digueu: Salva'ns, Déu del nostre salvament.

Aplega'ns, i treu-nos d'enmig de les nacions,

a fi que celebrem el teu nom sant,

i que ens gloriegem en la teva llaor.

36 Beneit sigui Jahvé, el Déu d'Israel,

d'eternitat en eternitat.

I tot el poblé digué : Amén! I lloá Jahvé.

37 David deixá allí, davant l'Arca de l'Alianca de Jahvé, Asaf i

els seus germans, per tal de prestar perpetualment el servei davant

l'Arca, segons la tasca de cada dia; 38
així mateix Obededom amb

els seus germans, seixanta-vuit, Obededom fill d'Hiditum i Hosa per

porters. 39 Igualment el sacerdot Sadoc, i els sacerdots, els seus

germans, davant l'estatge de Jahvé, damunt l'alt cim que era a Ga-

baon, 40 per tal que oferissin holocaustos a Jahvé contínuament,

matí i tarda, damunt l'altar deis holocaustos, i perqué executessin tot

el que és escrit en la llei de Jahvé, que ell ha imposat a Israel.
41 Al

costat d'ells hi havia Hernán, i Hiditum, i el restant d'aquells que ha-

vien estat triats i designáis per llurs noms, per a lloar Jahvé, car la seva

misericordia dura eternament. 42 Amb ells, qo és, Hernán i Hiditum,

hi havia trompetes i címbals per ais qui havien de fer-los ressonar, i

instruments per ais cántics de Déu. Els filis d'Hiditum eren porters.
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43 Tot el poblé se n'aná cadascú a casa seva ; i David se'n torna

per beneir la seva casa.

Profecía de Natán

(C. XVII.) 1 Quan David íou establert en la seva casa, David

digué a Natán el profeta : Heus ací que jo habito en una casa de

cedre, i l'Arca de l'Alianca de Jahvé és sota una tenda. 2 Natán

respongué a David: Fes el que tens en el cor, car Déu és amb tu.

3 Aquella nit, paraula de Déu fou adrecada a Natán en aquests ter-

mes :

4 Vés, i digues al meu servent David : Així ha dit Jahvé : Tu no

serás qui em bastirás la casa per habitar-hi, 5 puix que no he habi-

tat en cap casa del dia que vaig fer pujar Israel fins al dia d'avui,

ans he estat de pavelló en pavelló i de tenda en tenda. 6 On sigui

que he caminat amb tot Israel, ¿he parlat jo mai a cap deis jutges

d'Israel, al qual jo hagi comandat de pasturar el meu poblé, dient

:

Per qué no m'heu bastit una casa de cedre? 7 Ara, dones, així dirás

al meu servent David : Així ha dit Jahvé deis exércits : Jo t'he pres

deis pasturatges, de darrera els ramats, a fi que fossis conductor del

meu poblé Israel ;

8
i he estat amb tu on sigui que hagis caminat, i

he destruít tots els teus enemics de davant teu, i t'he conquistat un

nom semblant al nom deis més grans que són en la térra,
9

i fins

constituiré un lloc al meu poblé Israel, i el faré arrelar, i habitará

en la seva casa, i no será més agitat, i els filis d'iniquitat no l'opri-

miran com en altre temps, 10 en qué vaig ordenar jutges damunt

el meu poblé Israel; jo humiliaré tots els teus enemics. Ultra aixó,

jo t'anuncio que Jahvé t'edificará una casa. 11
1 quan els teus dies

serán acomplerts, per anar-te 'n amb els teus pares, jo faré sorgir

un de la teva nissaga rera teu, que será deis teus filis, i consoli-

daré el seu tron per sempre. 12
Ell és qui em bastirá una casa, i jo

consolidaré el seu tron per sempre. 13
Jo li seré pare, i ell em será

fill; i jo no retiraré la meva benignitat d'ell, com l'he retirada d'aquell

1, II Sm. vn, r.

15.

—

Jo li seré pare. Aquests mots ment, s'apliquen al Messias (cf. Hebr.

i els que segueixen, presos literal- 1, 5).
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que ha estat devant teu.
14

1 jo l'establiré en la meva casa i en el

meu reialme per sempre; i el seu tron será ferm per sempre.

15 Natán parla a David segons totes aqüestes paraules i segons tota

aquesta visió.

Pregaría de David

ltí Llavors vingué el rei David i s'aturá davant Jahvé, i digué

:

¿Qui sóc jo, Jahvé Déu? ¿i qué és la meva casa, que tu m'hagis fet

pervenir fins ací?
17

1 tanmateix, oh Déu, aixó t'ha semblat poc ; i

has parlat de la casa del teu servent per un llarg temps a venir

;

i tu m'has esguardat com un home excehent, oh Jahvé Déu.
18 ¿Qué sabria David dir-te de més, pertocant a l'honor que tu fas

al teu servent? Pero tu coneixes el teu servent. 19
Jahvé, per amor

del teu servent, i segons el teu cor, tu has disposat tot aquest gran

afer, fent al teu servent aqüestes grans coses, 20
Jahvé, i no hi ha

ningú semblant a tu, i no hi ha Déu fora de tu, segons tot alió que

hem sentit amb les nostres orelles.

21
¿I quina és la nació en la térra semblant al teu poblé Israel, peí

qual Déu ha anat a rescatar-lo per poblé seu, per tal de conquis-

tar-te, oh Déu, fama de coses grans i tremendes, traient les nacions

de davant el teu poblé, que tu has alliberat d'Egipte?

22
1 t'has constituit el teu poblé Israel per poblé eternalment; i tu,

Jahvé, t'has fet llur Déu. 23 Ara, dones, oh Senyor, sigui la teva pa-

raula, que tu has promés al teu servent, ferma per sempre, i obra

com tu has parlat.
24 Sigui aquella ferma, a fi que sigui magníficat

el teu Nom per sempre, i es digui : El Senyor deis exércits, el Déu

d'Israel, és Déu a Israel ; i sigui la casa de David, el teu servent,

permanent davant teu.
25 Perqué tu, Déu meu, has revelat al teu

servent que tu li edificarás una casa
;

per aixó el teu servent

s'ha disposat a fer oració a la teva fac.
2,5 Ara, Jahvé, ets tu

qui ets Déu i has promés tot aquest bé al teu servent. 27
1 ara,

t'has complagut en beneir la casa del teu servent, a fi que resti
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davant teu perpetualment; car tu, Jahvé, l'has bene'fda, i será be-

neída per sempre.

GUERRES I VICTÓRIES DE DAVID

(C. XVIII.) 'Després d'aixó, David baté els filisteus i els humi-

liá; i prengué ais filisteus Get i les contrades del seu territori.
2 Per-

cudí els moabites, d'on fou que els moabites li foren subjectes, paga-

dors de tribut.
3 David, ultra aixó, percudí Hadarezer, rei de Soba,

vers Hamat, quan estava en camí per establir el seu domini damunt el

riu Eufrates. 4 David li prengué mil carros, i set mil cavallers, i vint

mil peons, i talla els tendons de tots els cavalls de tir, llevat de cent

que en reserva. 5 Ara, els siriencs de Damasc havien vingut en socors

d'Hadarezer, rei de Soba; i David percudí, d'aquells siriencs, vint-i-

dos mil homes. 6 Després David posa guarnicions en la Siria damas-

cena; i els siriencs esdevingueren subjectes a David, pagadors de

tribut. I Jahvé salvava David onsevulla que anés. 7
I David prengué

els escuts d'or que els servents d'Hadarezer duien, i els porta a Je-

rusalem. 8 David prengué també una gran quantitat d'aram a Tebat

i a Cun, viles d'Hadarezer ; Salomó en bastí la mar d'aram, les co-

lumnes i els atuells d'aram.

9 Ara, Tou, rei d'Hamat, havent sentit que David havia batut tot

l'exércit d'Hadarezer, rei de Soba, 10 enviá el seu fill Adoram al rei

David, per saludar-lo i per beneir-lo, per tal com ell havia comba-

tut contra Hadarezer, i l'havia desconfit; perqué Hadarezer havia

fet guerra oberta a Tou, i li enviá encara tota mena de vaixella d'or,

d'argent i d'aram. 11
1 el rei David ho consagrá a Jahvé, ensems

amb l'argent i amb l'or que ell havia dut de totes les nacions d'E-

dom, i deis moabites, i deis filis deis ammonites, i deis filisteus, i

deis amalecites.

12 Ultra aixó, Abisai, fill de Sárvia, desconfí els idumeus, a la

Valí de la Sal, divuit mil; 13
i posá guarnicions a la Idumea; i tots

els idumeus esdevingueren subjectes a David. I Jahvé salvava David

onsevulla que anés.

1, II Sm. viii, I.
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u Així David regná damunt tot Israel, fent raó i justicia a tot el

seu poblé. 15
1 Joab, fill de Sárvia, era cap de l'exércit; i Josafat, fill

d'Ahilud, era canceller; 16
i Sadoc, fill d'Ahilub, i Abimelec, fill

d'Abiatar, eren sacerdots; i Susa era secretan; 17 Banaias, fill de

Jóiada, era cap deis ceretiencs i deis peletiencs ; i els filis de David

eren els primers al costat del rei.

Guerra contra els ammonites i els siriencs

(C. XIX.) ^esprés d'aquestes coses, s'esdevingué que Naas, rei

deis filis d'Ammon, morí; i el seu fill regná en lloc seu. 2
I David

digué : Jo mostraré benvolen^a a Hanon, fill de Naas, per tal com el

seu pare usa de benvolenca envers mi. I David enviá missatgers per

conhortar-lo del seu pare. Pero quan els servents de David arriba-

ren al país deis filis d'Ammon, a Hanon, per conhortar-lo, 3
els prin-

cipáis deis filis d'Ammon digueren a Hanon : ¿ Al teu parer, és tal

volta per honorar el teu pare, que David t'envia consoladors? ¿Tal

vegada els seus servents no vénen a tu per espiar, per destruir, per

explorar el país?

4 Per aixó Hanon prengué els servents de David, i els féu raure, i

talla llurs vestits a la meitat fins ais malucs, i així els acomiadá. 5
1

se n'entornaren i ho feren saber a David, el qual els enviá missatgers

a llur encontré, per tal com aquells homes estaven avergonyits fora

mida. I el rei els féu dir : Sojorneu a Jericó fins que la barba us

hagi crescut; i després tornareu. 6 Ara, els filis d'Ammon, veient que

s'havien fet abominables a David, Hanon i els filis d'Ammon envia-

ren mil talents d'argent per prendre a sou carros i cavallers de Me-

sopotámia i de la Siria de Maaca i de Soba ;
7

i prengueren a sou

trenta-dos mil carros, i el rei de Maaca, amb la seva gent, els quals

vingueren, i acamparen davant Madaba. I els filis d'Ammon també

1, 11 Sm. x, 1.

14.

—

Raó, justicia. Aquesta era una sant en diverses ciutats tribunals amb
de les funcions essencials de la reia- levites per jutges, pero les causes més
lesa. importants eren reservades al seu tri-

Davidn'organitzá l'administració, po- bunal suprem i inapeHable.
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s'aplegaren de llurs ciutats, i vingueren a la guerra. 8 David, havent

sentit aixó, hi enviá Joab amb tot l'exércit de la gent de valor.
9
I els

filis d'Ammon eixiren, i ordenaren la batalla en l'entrada de la porta,

i els reis que havien vingut estaven a part en el camp.
10

1 Joab, veient que la batalla era adrecada contra ell, davant i

darrera, féu una tria de tots els homes triats d'Israel, i els arrenglerá

contra els siriencs; 11
i dona a conduir el restant de la gent a Abi-

sai, el seu germá, i els arrenglerá en batalla contra els filis d'Am-

mon. 12
1 digué a Abisai : Si els siriencs són més forts que jo, tu

vindrás al meu socors, i si els filis d'Ammon són més forts que tu,

jo et vindré al teu socors. 13
Fortifica't i portem-nos valentment peí

nostre poblé, i per la ciutat del nostre Déu ; i faci Jahvé alió que li

semblará bé.
14 Llavors Joab, amb la gent que tenia amb ell, vingué

en batalla contra els siriencs, i aquests fugiren de davant d'ell.
15

1

els filis d'Ammon, veient que els siriencs havien fugit, fugiren igual-

ment ells davant d'Abisai, germá de Joab, i entraren en la ciutat. I

Joab se'n torná a Jerusalem.

1C
I els siriencs, veient que havien estat derrotats per Israel, envia-

ren missatgers, i feren venir els siriencs, que eren enllá del riu ; i

Sofac, cap de l'exércit d'Hadarezer, els conduía. 17
1 havent estat

aixó referit a David, ell aplegá tot Israel, i passá el Jordá, i vingué a

ells, i ordená la batalla contra ells. Els siriencs ordenaren el combat

contra ell.
18 Pero els siriencs fugiren davant d'Israel, i David occí la

gent de set mil carros deis siriencs, i quaranta mil peons ; i matá

Sofac, cap de l'exércit.
19

1 els súbdits d'Hadarezer, veient que ha-

vien estat desconfits per Israel, feren les paus amb David i li resta-

ren sotmesos. I els siriencs no volgueren socorrer més els filis

d'Ammon.

(C. XX.) 1 Ara, s'esdevingué que, al cap de l'any, al temps que els

reis acostumen sortir a la guerra, Joab conduí fora l'exércit i devas-

tá el país deis filis d'Ammon
;
després vingué i posá setge a Rabba

;

1 . II Sm. x, 7; xi, i

.

anomenada més tard Filadelfia, i ac-

i.

—

Rabba, capital deis Ammonites, tualment Ammán.
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pero David resta a Jerusalem ; i Joab percudí Rabba i la destruí.

2
I David prengué la corona de Milcom de damunt la seva testa, i

trobá que pesava un talent d'or, i hi havia una pedra preciosa que

fou posada damunt la testa de David. I se'n dugué de la ciutat un

grandiós botí; 3 quant a la gent de la ciutat, la féu sortir i la féu tre-

ballar a la destral, amb els tallants de ferro, i amb les destrals de

ferro; i així mateix tractá David totes les ciutats deis filis d'Ammon.

Després se'n torna amb tot el poblé a Jerusalem.

4 Després d'aquestes coses, s'esdevingué que es declara guerra

contra els filisteus, a Gaser. Llavors Sabocai l'Husatita mata Safai,

que era de la descendencia de Rafa ; i els filisteus foren humiliats. 5 Hi

hagué encara una altra guerra contra els filisteus; i Elcanan, fill de

Ja'ír, mata Lacmi, germá de Goliat, de Get; l'asta de la seva llanca

era semblant a una plegadora de teixidor.
6 Hi hagué encara una

altra guerra a Get. Hi havia un home d'alta estatura, i tenia sis dits

a cada peu i a cada má, tots plegats vint-i-quatre ; ell era també

descendent de Rafa. 7
I ell escarní Israel; pero Jonatás, fill de Se-

mei, germá de David, el percudí. 8 Aquests nasqueren a Get de la

nissaga de Rafa i foren morts per la má de David i per la má deis

seus servents.

Cens de la població

(C. XXI.) 1 Satanás s'alcá contra Israel i excitá David a recomp-

tar Israel.
2
I David digué a Joab i ais caps del poblé : Aneu i comp-

teu Israel de Bersabé fins a Dan ; i feu-me'n un cens, a fi que jo ho

sápiga. 3
1 Joab digué : Que Jahvé afegeixi al seu poblé cent vegades

el que hi ha! Oh rei missenyor, ¿no són tots ells esclaus de mis-

senyor? ¿Per qué, dones, demana missenyor aixó? ¿Per qué fer ve-

4, II Sm. xxr, lí!. — 1, II Sm. xxrv, i; Tnf. xxvn, 24.

1.

—

Satanás, co és, adversari, ve a veritable del seupoble, a ell sol pertoca

ésser el nom propi d'un esperit malig- el dret d'esbrinar el nombre deis seus
ne enemic de l'home. súbdits. David, simple lloctinent de Déu,

3.

—

¿Per que damana missenyor? La su- no havia de posar la seva confianza
posició de Joab es funda en la seva sinó en Déu, i el cens que feia fer

creenca que, essent Déu l'únic rei i cap tenia un sentit de poca fe en Déu, com

I 3 - ANTIC TEST4MF.NT IV
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nir el pecat damunt Israel?
4 Pero la paraula del rei prevalgué contra

Joab. Joab, dones, partí i recorregué tot Israel, i torna a Jerusalem.

5
I Joab remete a David la suma del poblé numerat; i de tot Israel

hi havia onze-cents mil homes que podien llevar espasa ; i de Judá

quatre-cents setanta mil homes que podien llevar espasa. 6 Ara, no

féu pas cens de Leví, ni de Benjamí, enmig d'ells, perqué l'ordre del

rei repugnava a Joab.

7Ara, aquest afer desplagué a Jahvé; i per aixó colpí Israel.
8
1 David

digué a Déu: Jo he pecat greument per haverfet aquesta cosa; pero

ara et prego que facis passar de pressa la iniquitat del teu servent,

perqué he fet una gran follia.

9Jahvé parla a Gad, el vident de David, dient: 10 Vés, i parla a

David en aquests termes : Així ha dit Jahvé : Jo et proposo tres

coses; tria'n una i l'executaré.

11 Gad, dones, vingué a David, i li digué : Així ha dit Jahvé : Pren-

te,
12 o la fam per tres anys, o tres mesos en qué tu serás endut

davant deis teus adversaos i aconseguit peí glavi deis teus enemics,

0 bé tres dies en qué el glavi de Jahvé i la pesta serán en el país, i

l'ángel de Jahvé operará la destrucció en totes les contrades d'Israel.

Ara, dones, veges el que jo hagi de respondre a qui m'ha enviat.

13
1 David respongué a Gad : Sóc en gran destret. Ah ! que jo

caigui en les mans de Jahvé, com sia que són molt grans les seves

misericórdies ; i que jo no caigui en les mans deis homes. 14 Jahvé,

dones, enviá una pesta a Israel, i moriren setanta mil homes d'Israel.

l5Ara, Jahvé enviá un ángel a Jerusalem, per a fer-hi ruina; pero quan

ell estava per fer la ruina, Jahvé esguardá, i es penedí del mal, i digué

a l'ángel exterminador : Basta, atura la teva má. Ara, l'ángel del

Senyor era prop de l'era d'Areuna, el gebuseu. 16
1 David alcá els

ulls i veié l'ángel del Senyor que estava dempeus entre cel i térra,

tenint en má l'espasa desembeinada, vibrant contra Jerusalem.

1 David i tots els ancians, eoberts de sacs, caigueren damunt llurs

si Israel en Ies seves guerres hagués de XXIV, 5-9. Tal vegada aqui o en Rg.
refiar-se més del nombre deis seus guer- hi hagi una errada del copista. La xifra

rers que en la forca i protecció divina. de Rg. compta- vuit-cents mil israelites

$.—Onie-cents mil... etc. Cf. II Rg. i cinc-cents mil de Judá.
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rostres. 17
1 David digué a Déu : ¿No sóc jo aquell que he coman-

dat el cens del poblé? Jo, dones, sóc el que he pecat, i he fet absolu-

tament el mal; pero aqüestes ovelles, ¿qué han fet? Prego, Senyor,

Déu meu, sigui la teva má contra mi, i contra la casa del meu pare;

i no sigui contra el teu poblé, per percudir-lo de mort. 18 Llavors

l'ángel del Senyor digué a Gad que digués a David de pujar a l'era

d'Areuna, el gebuseu, per drecar-hi un altar al Senyor. David

hi puja, segons paraula de Gad, que ell havia dit en nom del Se-

nyor.

20Ara, Areuna, garbellant el blat, s'havia girat, i havia vist l'ángel;

i s'havia amagat amb els quatre filis.

21
1 quan David arriba a Areuna, Areuna esguardá ; i havent vist

David, fugí íora de l'era, i s'incliná a David fac en térra.
22

1 David

digué a Areuna : Dóna'm el lloc d'aquesta era, a fi que jo hi edifiqui

un altar al Senyor ; dóna-me'l per preu just, per tal com aquesta

plaga s'ha deturat damunt el poblé. 23
1 Areuna digué a David:

Pren-te'l, i faci el rei, missenyor, el que li plagui
;
veges, jo et dono

aquests bous per a holocaustos, i aquests gavells per a llenya, i

aquest gra per a ofrena; jo dono tot aixó. 24 Pero el rei digué a

Areuna : No, ans vull comprar-ho per just preu, per tal com jo no

vull presentar a Jahvé el que és teu, ni oferir holocaust que jo hagi

tingut en do. 25 David, dones, dona a Areuna per aquell lloc el pes

de sis-cents sicles d'or.

2fi
I David edifica allí un altar a Jahvé, i oferí holocaustos i sacri-

ficis d'acció de grácies, i invoca Jahvé, el qual li respongué del cel

amb foc per damunt Paitar de l'holocaust. 27
1 per eomandament de

Jahvé, l'ángel remeté la seva espasa a la beina.

28 En aquell temps, David, veient que Jahvé li havia respost en

l'era d'Areuna, el gebuseu, hi saerificá.
29Ara, el Tabernacle de Jahvé

que Moisés havia edificat en el desert, i Paitar deis holocaustos,

era en aquell temps en l'alt cim a Gabaon. 30
1 David no pogué

anar davant d'aquell, per recercar Déu
;
per tal com era aterrit per

l'espasa de l'ángel del Senyor.

26, II Par. ta, i. — 29, Ex. xxxvi, 2.
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(C. XXII.) 'I David digué: Aquí és la Casa de Jahvé Déu

;

i aquest l'altar per ais holocaustos d'Israel.

Preparatius per a la construcció del temple

-David ordena de reunir els estrangers que eren al país d'Israel, i

ordena talladors de pedra per tallar pedrés de talla, per a la construc-

ció de la Casa de Déu. 3 David aparellá també ferro en gran quanti-

tat per ais claus deis batents de les portes i per ais perns, així comaram

en quantitat, tanta que no es podia pesar; 4
i els llenys de cedre

sens nombre, per tal com els sidonis i els tiriencs conduíen llenys

de cedre en gran quantitat a David.

5
I David deia : Salomó, el meu fill, és jovenet i tendré, i la casa

que cal edificar a Jahvé ha d'ésser sobiranament magnífica en fama i

gloria en tots els paísos
;
ara, dones, jo li faré els preparatius. Així

David, abans de la seva mort, féu preparatius en gran quantitat.

David encarrega a Salomó de construir el temple

6 David crida Salomó, el seu fill, i li comanda d'edificar una casa

al Senyor, Déu d'Israel;
7

i li digué: Fill meu, jo havia tingut en

cor d'edificar una casa al Nom del Senyor Déu meu. 8 Pero la pa-

raula del Senyor em sobrevingué dient : Tu has escampat molta

sang, i has fet moltes guerres; tu no edificarás la casa al meu Nom;

per tal com tu has escampat sang desmesuradament en térra, a la

meva presencia. a Peró heus ací que et naixerá un fill, el qual será

home de pau ; i jo li daré repós de tots els seus enemics d'entorn; per-

qué, com que el seu nom será Salomó, així al seu temps jo donaré

pau i repós a Israel.
10 Aquest edificará una casa al meu Nom, i ell

em será fill, i jo li seré pare; i jo establiré el tron del seu reialme

damunt Israel per sempre.

11 Ara, fill meu, sigui Jahvé amb tu, i prospera, i edifica la casa

del Senyor, ton Déu, com ell t'ha promés. 12 Sois et doni Jahvé

10, II Sm. ra, 15; I Rg. v, s; Ilbr. i, 5.
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seny i prudencia, quan ell et constituirá damunt Israel, a fi que tu

observis la llei del Senyor, ton Déu.
13 Llavors tu prosperarás, si tu observes de posar en práctica els

estatuís i les liéis que Jahvé ha comandat a Moisés per a Israel. For-

tifka't i pren coratge ; no temis ni et descoratgis. 14 Heus ací que

amb els meus esfor^os he aparellat per a la casa de Jahvé cent mil

talents d'or, un milió de talents d'argent
;
quant a l'aram i el ferro,

el pes no té límit, per tal com n'hi ha en gran quantitat ; també he

aparellat llenys i pedrés; i tu podrás afegir-n'hi encara més.

15 Tutens amb tu en gran nombre obrers, talladors de pedra i

artífexs de la pedra i de la fusta, i homes hábils en tota mena d'o-

bres.
16

L'or, l'argent, l'aram i el ferro és innombrable. Ara, posa't

a l'obra, i el Senyor será amb tu.

Crida dels caps

17 David comandá encara a tots els caps d'Israel que portessin so-

cors a Salomó, el seu fill ;

18
i els digué : El Senyor, vostre Déu,

¿ no és ell amb vosaltres, i no us ha donat repós de tot el vol-

tant? Puix ell ha lliurat a les meves mans els habitants del país, i

el país ha estat subjugat al Senyor, i al seu poblé. 19 Ara, dones,

porteu els cors i els ánims vostres a recercar el Senyor, vostre

Déu ; i poseu-vos a edificar el Santuari del Senyor Déu, per portar

l'Arca del Pacte de Jahvé, i els sagrats ornaments de Déu, dins la

casa que cal edificar al Nom del Senyor.

Crida als levites

(C. XXIII.) 1 David, dones, esdevingut vell, i sadoll de dies,

constituí Salomó, el seu fill, rei sobre Israel; 2
i congregá tots els

17 ss.—David ordena oficialment als

caps d'Israel de prestar llur coHabora-
ció a Salomó en construir el Temple.
David no es contenta de preparar-ne els

materials, sino que també comunica

els seus propis plans a Salomó fins als

més petits detalls.

Salomó fou l'executor. Tot aixó ve
més detallat en el Llibre dels Reis (III

Rg. V-VI i III Rg. VII, 51).
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caps d'Israel, i els sacerdots, i els levites. S
I els levites foren re-

eensionats de trenta anys per amunt. I el nombre d'aquests, per testa

i per homes, fou de trenta mil. 4 D'entre aquests, vint-i-quatre mil

siguin consagráis ais oficis de la Casa de Jahvé, i sis mil siguin es-

cribes i magistrats, 5
i quatre mil porters, i quatre mil lloi'n el

Senyor amb instruments que jo he fet per lloar-lo.

6 David els distribuí en classes, segons els filis de Leví : Gerson,

Caat i Merari. 7 Gersonites: Leedan i Semei. 8
Filis de Leedan : el

cap Jahiel, Zetam i Johel, tres.
9
Filis de Semei: Salomit, Hoziel i

Aran, tres. Aquests són els caps de les famílies pairáis sortides de

Leedan. 10
Filis de Semei : Lehet, Ziza, Jaus i Baria. Aquests són els

quatre filis de Semei. 11 Lehet era el cap, i Ziza el segon; Jaus i

Baria no tingueren gaires filis, i foren comptats, segons llur fami-

lia, en una classe.

12
Filis de Caat: Amram, Isaar, Hebron i Oziel

;
quatre. 13

Filis

d'Amram : Aaró i Moisés. Aaró fou posat a part, perqué hom el

santifiqués com a santíssim, ell i els seus filis, per sempre, a fi de fer

fumejar els perfums davant Jahvé tostemps. u Quant a Moisés,

home de Déu, els seus filis foren comptats en la tribu de Leví.

15
Filis de Moisés: Gerson i Eliezer.

lfi
Filis de Gerson: Subuel, el

cap. 17
Filis d'Eliezer foren: Rohobia, el cap ; Eliezer no tingué cap

altre fill, pero els filis de Rohobia foren nombrosíssims. 18
Filis

d'Issacar : Salomit, el cap. 19
Filis d'Hebron : Jeria, el cap; Ama-

rías, el segon; Jahaziel, el tercer, i Jecmaam, el quart. 20
Filis

d'Oziel : Mica, el cap
; Jesia, el segon.

21
Fill de Merari: Moholi i Musi. Filis de Moholi: Eleazar i

Cis. 22 Eleazar morí sense teñir filis, solament filies ; els filis de Cis,

llurs germans, es maridaren amb elles.
23

Filis de Musi: Molohi,

Eder i Jerimot : tres.

24 Aquests són els filis de Leví segons llurs famílies, els caps de

familia segons que foren recensionats, numeráis per nom i testa

;

aquests feren l'obra del servei de la Casa de Jahvé, des de l'edat de

vint anys per amunt. 25 Car David digué : Jahvé, el Déu d'Israel,

6, Sup. ti, 1 . — 13, Sup. vi, 2; Hbr. t, 4. — 15, Ex. 11, 21; xvm, 3.
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ha donat repós al seu poblé, i habitará per sempre més a Jerusalem

;

26
i quant ais levites, no hauran de portar més el Tabernacle i tots

els seus atuells per al seu servei.
27 Fou segons les darreres disposi-

cions de David que hom féu la descripció deis filis de Leví, des de

l'edat de vint anys en amunt. 28 Car llur fundó era d'estar a la dis-

posició deis filis d'Aaró per al servei de la Casa de Jahvé, referent a

1'atri i a les cambres, a la purificado de totes les coses sanies, i a l'obra

del servei de la Casa de Déu; 29 relativament ais pans de proposició,

a la flor de fariña per les oblacions, ais pans sense llevat, el que és

cuit sobre la paella i el que és barrejat, tot el que calia pesar i me-

surar.
30 Havien de presentar-se cada matí i cada tarda, a fi de cele-

brar i lloar Jahvé,
31

i oferir tots els holocaustos a Jahvé els dissabtes,

les llunes noves i les festes, segons el nombre que la llei prescriu

d'oferir a perpetuítat a la fac de Jahvé.
32 Havien de parar esment

a la tenda de reunió, a les coses santes i al servei deis filis d'Aaró,

llurs germans, per l'ordre de la Casa de Jahvé.

Els sacerdots

(C. XXIV.) 1 Quant ais filis d'Aaró, heus ací llurs classes. Filis

d'Aaró : Nadab, Abiu, Eleazar, Itamar. 2 Nadab i Abiu moriren

abans que llur pare, sense teñir filis; Eleazar i Itamar acompliren les

funcions del sacerdoci.

3 David, Sadoc, de la descendéncia d'Eleazar, i Aquimelec, de la

descendéncia d'Itamar, repartiren els filis d'Aaró per classes, segons

llur servei.
4 Homtrobá entre els filis d'Eleazar més de capitostos

que entre els filis d'Itamar ; i hom els distribuí així : per ais filis d'E-

leazar, setze caps de familia, i per ais filis d'Itamar, vuit caps de fa-

milia.
5 Hom els distribuí per sorts, els uns com els altres, car hi

2, Lv. x, 1 ; Nm. ui, 4.

26.

—

No hauran de portar. Llavors de la forqa per a entrar en funcions,

Déu habitava en el Tabernacle de Sion, sino que bastará l'edat de vint anys.

i més tard habitará en el Temple edifi- Llurs fbrces ja no hauran d'exercitar-se

cat per Salomó. Així és que no caldrá en el trasllat de les diverses peces del

que els Levites estiguin en la plenitud Tabernacle i de tots els atuells adjunts.



194 I DE LES CRÓNIQUES - XXIV, 6-31

havia princeps del santuari i princeps de Déu també entre els filis

d'Eleazar, com entre els filis d'Itamar. 6 Semeias l'escriba, fill de

Natanael, deis levites, els inserí vi davant el rei i els princeps, da-

vant Sadoc, el gran sacerdot, i Aquimelec, fill d'Abiatar, i davant els

caps de familia deis sacerdots i levites, traient a sort ara una familia

per a Eleazar, ara una altra per a Itamar.

7 La primera sort s'escaigué a Joiarib, la segona a Jedei,
8
la terca

a Harim, la quarta a Seorim, 9
la cinquena a Melquia, la sisena a Mai-

man, 10
la setena a Accos, la vuitena a Abia, 11

la novena a Jesua, la

desena a Sequenia, 12 Ponzena a Eliasib, la dotzena a Jacim, 13
la tret-

zena a Hopfa, la catorzena a Isbaab, la quinzena a Belga, la setzena

a Emmer, 15
la dissetena a Hezir, la divuitena a Afsés, 16

la dinovena

a Feteia, la vintena a Hezequiel, 17
la vint-i-unena a Jaquin, la vint-

i-dosena a Gamul, 18
la vint-i-tresena a Dalaia, la vint-i-quatrena

a Mazzia.

19 Tais foren llurs classes, segons llur servei, a fi que vinguessin a

la Casa de Jahvé, segons el reglament que havien rebut per mediació

d'Aaró, llur pare, com li havia ordenat Jahvé, el Déu d'Israel.

Caps del restant dels levites, llur distribució per la sort

20 Heus ací els caps del restant dels levites: dels filis d'Amram,

Subael; dels filis de Subael, Jehedeia; 21 de Rohobia, dels filis de

Rohobia, el cap Jesias;
22

dels isaarites, Salemot; dels filis de Sale-

mot, Jahat.
23

Filis d'Hebron: Jeria, el primer; Amarías, el segon;

Jahaziel, el tercer; Jecmaan, el quart. 24
Filis d'Oziel : Mica; dels

filis de Mica, Samir
;

25 germá de Mica : Jesia; fill de Jesia: Zacarías.

2B
Filis de Merari: Moholi i Musí. 27

Filis de Merari per Oziau, el

seu fill: Saam, Zacur i Hebri. 28 De Moholi: Eleazar, que no tin-

gué filis;
29 de Cis, els filis de Cis, Jerameel. 30

Filis de Musí

:

Moholi, Eder i Jerimot.
31 Aquests són els filis de Leví, segons llurs

19.

—

A fi que vinguessin. Cada classe ordre que fou observat fins a la ruina

havia de prestar servei religiós per una de Jerusalem. Cf. Le. I, 5-9 i Jos.

setmana, 50 és, de dissabte a dissabte, Flav. Ant. Jud. VII, 14 7.



I DE LES CRÓNIQ.UES - XXV, 1-16 195

famílies. També ells, com llurs germans, els filis d'Aaró, llan^aren

la sort davant el rei David, Sadoc i Aquimelec, i davant els caps de

les famílies sacerdotals i levítiques, igualment els més antics com

els més joves.

Els cantors del Temple

(C. XXV.) 1 David i els princeps de Pexércit posaren a part per al

servei els filis d'Asaf, d'Heman i d'Hiditum, que profetitzaven amb

l'arpa, la cítara i els címbals. 2 Heus ací llur nombre— deis que es-

taven ocupats en el servei— . Deis filis d'Asaf: Zaccur, Josep,

Natania i Asarela, filis d'Asaf, sota la direcció d'Asaf, que profetitza-

va segons les ordres del rei.
3 D'Hiditum, filis d'Hiditum : Godolias,

Sori, Jeseias, Hasabias, Matatías, i Semei, sis, segons les ordres de

llur pare Hiditum, que profetitzava amb la cítara per celebrar i lloar

Jahvé. * D'Heman, els filis d'Heman: Bocciau, Mataniau, Oziel,

Subuel, Jerimot, Hananias, Hanani, Heliata, Geddelti, Romemtiezer,

Jesbacassa, Melloti, Otir i Mahaziot; 5 eren tots filis d'Heman, vi-

dent del rei en les paraules de Déu, per exalcar la seva puixanca

:

Déu dona a Hernán catorze filis i tres filies.

6 Tots els levites eren sota les ordres de llurs pares per al cant de la

Casa de Jahvé, tenint címbals, citares i arpes per al servei de la Casa

de Déu, sota les ordres de David, d'Asaf, d'Hiditum i d'Heman.
7 Llur nombre, comprenent-hi llurs germans exercitats a cantar Jahvé,

tots els qui tenien habilitat, era de dos-cents vuitanta. 8
Ells llanca-

ren la sort per a llurs funcions, petits i grans, mestres i deixebles.

9 La primera sort caigué, per Asaf, a Josep; la segona a Godolias :

ell, els seus germans i els seus filis, dotze ;
10

la tercera, a Zacur:

ell, els seus filis i els seus germans, dotze; 11
la quarta a Isari : ell,

els seus filis i els seus germans, dotze; 12
la cinquena a Natania:

ell, els seus filis i els seus germans, dotze ;
13

la sisena a Bocciau : ell,

els seus filis i els seus germans, dotze ;
u

la setena a Isreela : ell, els

seus filis i els seus germans, dotze; 15
la vuitena a Jesaias: ell, els seus

filis i els seus germans, dotze; 16
la novena a Matanaias : ell, els seus
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filis i els seus germans, dotze ;

17
la desena a Semeias : ell, els seus

filis i els seus germans, dotze; 18 l'onzena a Azareel: ell, els seus filis

i els seus germans, dotze ;

19
la dotzena a Hasabias : ell, els seus filis

1 els seus germans, dotze ;
20

la tretzena, a Subuel : ell, els seus filis i

els seus germans, dotze; 21
la catorzena a Matatías: ell, els seus

filis i els seus germans, dotze; 22
la quinzena a Jerimot: ell, els

seus filis i els seus germans, dotze; 23
la setzena a Hananias : ell,

els seus filis i els seus germans, dotze; 24
la dissetena a Jesbacassa

:

ell, els seus filis i els seus germans, dotze; 25
la divuitena a Hena-

ni: ell, els seus filis i els seus germans, dotze; 26
la dinovena a

MeHoti : ell, els seus filis i els seus germans, dotze; 27
la vintena

a Eliata: ell, els seus filis i els seus germans, dotze; 28
la vint-i-

unena a Otir : ell, els seus filis i els seus germans, dotze; 29
la vint-

i-dosena a Geddelti : ell, els seus filis i els seus germans, dotze

;

30
la vint-i-tresena a Mahaziot: ell, els seus filis i els seus germans,

dotze; 31
la vint-i-quatrena a Romemtiezer : ell, els seus filis i els

seus germans, dotze.

Els porters

(C. XXVI.) 1 Heus ací les classes deis porters:

Deis coreítes : Meselemia, fill de Coré, d'entre els filis d'Asaf.

2
Filis de Meselemia: Zacarías, el primogénit; Jadihel, el segon

;

Zabadias, el tercer; Jatanael, el quart; 3 Elam, el cinqué; Johanam,

el sisé; Elioneai, el seté.
4
Filis d'Obededom : Semeias, el primo-

génit; Jozabad, el segon; Joaha, el tere; Sacar, el quart; Natanael,

el cinqué; 3 Ammiel, el sisé; Issacar, el seté; FoHati, el vuité ; car

Déu havia bene'ft Obededom.
6A Semeias, el seu fill, nasqueren filis que foren caps en la casa

de llur pare, car eren homes valents. 7
Filis de Semeias: Otni,

Rafael, Obed, Elzabad i els seus germans, homes valents, Eliu i

Samaquias. 8 Tots aquests eren filis d'Obededom; ells, llurs filis

i llurs germans, homes valents i forts per al servei, seixanta-dos,

sortits d'Obededom. 9 Meselema tenia filis i germans, homes va-

lents, divuit.
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10 Hosa, deis filis de Merari, tenia per filis Semri, el cap: ell no

era pas el primogénit, pero el seu pare l'havia establert en cap

;

n Helcias, el segon ;
Tabellas, el tercer; Zacarias, el quart. Tots

els filis i germans d'Hosa, tretze.

12Aquestes classes de porters, els caps d'aquests homes, tenien, al

costat de llurs germans, funcions per al servei de la Casa de Jahvé.

13 Llancaren sorts per a cada porta, petits i grans segon llurs

famílies. 14La sort per al costat de l'orient escaigué a Selemias.

Hom tira la sort per a Zacarias, el seu fill, que era un savi conseller,

i li toca el costat del nord. 15 El costat del migdia, a Obededom, i

la casa de les collectes, ais seus filis.
16 A Sefim i Hosa, el costat de

l'occident, prop de la porta XaHequet, damunt el camí ascendent

:

una guardia era en fac de l'altre.
17 Hi havia a l'orient sis levites,

al nord quatre per dia, a migdia quatre per dia, i quatre a les

collectes, dos a dos; 18 del costat de les dependéncies, a l'occident,

quatre vers el camí, dos a les dependéncies. 19 Tais són les classes

deis porters, d'entre els filis deis coreites i els filis de Merari.

Els guardians del tresor del temple

20
Els levites, llurs germans, tenien la intendencia deis tresors de

la Casa de Déu i deis tresors de les coses consagrades. 21 Entre els

filis de Ledan, co és, els filis deis gersonites sortits de Ledan, caps

de les famílies de Sedan, el Gersonita, era Jehiel ;
22

els filis de Jehiel,

Zatan i Joel, el seu germá, tenien la intendencia deis tresors de la

Casa de Jahvé.
23 Entre els amramites, els isaarites, els hebronites

i els ozihelites, 24 era Subuel, fill de Gersoni, fill de Moisés, qui era

l'intendent en cap deis tresors.
25 Entre els seus germans eixits d'E-

liezer, el fill del qual fou Rahabia, el fill del qual fou Isaías, el fill del

qual fou Joram, el fill del qual fou Zecri, el fill del qual fou Selemit,

26 eren Selemit i els seus germans que tenien la intendencia de tots els

tresors de les coses santes que havien consagrat el rei David, els caps

de familia, amb els caps deis milers i deis centenars, i els caps de
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l'exércit:
27

les havien consagrades sobre el botí pres a la guerra, per al

sosteniment de la Casa de Jahvé. 28 Tot el que havia consagrat Sa-

muel el vident, Saül fill de Cis, Abner fill de Ner, Joab fill de Sárvia,

o tot altre, era sota la má de Selemit i deis seus germans. 29 Entre

els isaaxites, Conenias i els seus filis eren comissionats per ais afers

exteriors a Israel, com a escribes i com a magistrats. 30 Entre els

hebronites, Hasabias i els seus germans, homes valents, mil set-

cents, tenien la vigilancia d'Israel, i de l'altra banda del Jordá, a

l'occident, per a tots els afers de Jahvé i el servei del rei.
31 El cap

deis hebronites segons llurs genealogies i llur parentela fou Jeria.

L'any quaranta del regnat de David foren recensionats, i hom trobá

homes valents entre ells a Jazer de Galaad, 32
i els seus germans, en

la vigoria de l'edat, dos mil set-cents caps de familia. El rei David

els establí damunt els rubenites, damunt els gadites i la semi-tribu

de Manassés per a tots els afers de Déu i els afers del rei.

Els caps dels dotze cossos de l'exércit

(C. XXYII.) 1 Els filis d'Israel, segons llur nombre, caps de fa-

mílies, caps de milers i de centenars, oficiáis al servei del rei per tot

el que pertocava a les divisions, les que arribaven i les que partien,

mes per mes, durant tots els mesos de l'any,— cada divisió era de

vint-i-quatre mil homes

:

2 Al cap de la primera divisió, per al primer mes, era Jesboam, fill

de Zabdiel, i hi havia en la seva divisió vint-i-quatre mil homes.
3 Era entre els filis de Farés, i comandava tots els caps de tropes del

primer mes.

1.—El verset primer és una intro-

ducció al tema que versa sobre l'orga-

nització de l'exércit (2-15). David, com
Saül, mantingué un exércit permanent,

a fi de fer front ais pobles enemics
d'Israel. Pero mentre l'exércit de Saül

no constava més que de tres mil ho-

mes, el de David comptava amb dotze

divisions, compostes de vint-i-quatre

mil homes cadascuna, que per torn

prestaven servei durant un mes a l'anv

sota el comandament d'un cap triat peí

mateix rei. Aquestexércitdavidicera gai-

rebé tot compost d'infanteria sola, afe-

gint-hi ocasionalment un nombre limitat

de carros. Les armes corrents en aquells

temps eren la llanca, l'arc i la fona com
a ofensives, i com a defensiva, l'escut.
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4 Al cap de la divisió del segon mes, era Dudia, l'Ahohita ; i

sota d'ell, Macellot, el qual comandava una part de vint-i-quatre mil

homes. 5 El cap de la tercera divisió, per al tercer mes, era Banaias,

fill del sacerdot Jóiada ; hi havia en la seva divisió vint-i-quatre mil

homes. 6 Aquest Banaias era l'heroi deis Trenta, al cap deis Trenta;

Amizabad, el seu fill, comandava sota d'ell la seva divisió.

7 El quart, per al quart mes, era Asael, germá de Joab, i després

d'ell Zabadias, el seu fill; i hi havia en la seva divisió vint-i-quatre

mil homes. 8 El cinqué, per al cinqué mes, era el cap Samaot l'Iz-

rahita; i hi havia en la seva divisió vint-i-quatre mil homes. 9 El

sisé, per al sisé mes, era Hira fill d'Acces, de Técua ; i hi havia en la

seva divisió vint-i-quatre mil homes. 10 El seté, per al seté mes, era

HeHes, el Fallonita, deis filis d'Efraím ; i hi havia en la seva divisió

vint-i-quatre mil homes. 11 El vuité, per al vuité mes, era Soboccai

l'Husatita, de la familia deis zarahites ; i hi havia en la seva divisió

vint-i-quatre mil homes. 12
E1 nové, per al nové mes, era Abiezer;

d'Anatot, deis filis de Benjamí; i hi havia en la seva divisió vint-i-

quatre mil homes. 13 El desé, per al desé mes, era Marai, de Netofá,

de la familia deis zaharites; i hi havia en la seva divisió vint-i-quatre

mil homes ;
14 l'onzé, per a l'onzé mes, era Banaias, de Faraton, deis

filis d'Efrai'm ; i hi havia en la seva divisió vint-i-quatre mil homes.
15 El dotzé, per al dotzé mes, era Holdai, de Netofá, de la familia

d'Otoniel ; i hi havia en la seva divisió vint-i-quatre mil homes.

Els princeps de les tribus d'Israel

16 Hi havia al cap de les tribus d'Israel, deis rubenites: Eliezer,

fill de Zecri ; deis simeonites : Safatias, fill de Maaca ; deis levites

:

17 Hasabias, fill de Camuel; de la familia d'Aaró : Sadoc; de Judá

:

16-22. — Son assenyalats els dotze consolidar el reialme. A cada tribu

caps de les tribus. David fou un gran presidirá un cap o prefecte, deis quals

organitzador. Organitzats el cuite, l'e- aquí és donada la llista. Aquests pre-

xércit i l'administració de justicia, ara fectes estaven encarregats de la direc-

organitza el poblé, per tal d'unificar i ció civil de llur tribu.
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Eliu, germá de David ;

18
d'Issacar: Amri, fill de Micael ;

19 de Zabu-

lón: Jesmaias, fill d'Abdias; de Neftalí: Jerimot, fill d'Ozriel; 20
deis

filis d'Efraim : Oseas, fill d'Ozaziu ; de la semi-tribu de Manassés

:

Joel, fill de Fadaias; 21 de la semi-tribu de Manassés a Galaad: Jad-

do, fill de Zacarías; 22 de Benjamí : Jasiel, fill d'Abner ; de Dan:

Ezrihel, fill de Jeroham. Aquests són els princeps de les tribus

d'Israel.

23 David no féu el cens deis qui tenien de vint anys en avall,

car Jahvé havia dit que multiplicaría Israel com els estéis del cel.

24
Joab, fill de Sárvia, havia comencat el cens, pero no Tacaba,

puix la ira de Jahve vingué damunt d'Israel a causa d'aixó, i el resul-

tat no fou pas fixat damunt les llistes deis registres del rei David.

Administradors dels béns de David

25 Armot, fill d'Adiel, era comissionat per ais tresors del rei
; Jona-

tás, fill d'Ozias, damunt els tresors dels camps, en les ciutats, vi-

latges i torres; 2(i
Ezri, fill de Quelub, per ais obrers dels camps que

conreaven la térra ;
27 Semei de Rama, per a les vinyes ;

28 Balanan de

Geder, per ais oliverars i els sicomors en la Sefela;
29

Joás, per ais pro-

vei'ments d'oli; Setrai, de Saron, per ais bous que pasturaven a Saron;

Safat, fill d'Addi, per ais bous de les valls;
30 Ubil l'Ismaelita, per ais

camells; Jadías de Meronat, per ales someres
;

31
Jaziz l'Agaré, per

ais ramats de bens. Tots aquests eren comissaris dels béns de David.

Els consellers de David

32 Jonatás, oncle de David, era conseller; era un home de seny i

de saber. Jahiel, fill d'Hacamoni, era amb els filis del rei.
33 Aqui-

tofel era conseller del rei, i Cusai l'Arqueu, era amic del rei ;

34 des-

24, Sup. xxi, 2.

25-34.—Com era organitzada la cort dres precioses, mobles, robes i fins

de David. Tresors té un sentit més magatzems o dipósits de gra, oli, vi,

aviat ampie, denotador de metalls, pe- etc.
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prés d'Aquitofel, Jóiada, fill de Banaias, i Abiatar. Joab era cap de

l'exércit del rei.

Recomanacions de David en vis-

tes A LA CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE

(C. XXVIII.) 1 David recollí a Jerusalem tots els princeps d'Is-

rael : els princeps de les tribus, els caps de les divisions que servien

el rei, els caps de milers i els caps de centenars ; els intendents de

tots els béns i ramats del rei, i els seus filis, així com els intendents

i els guerrers, — tots els soldats de valor.

2 El rei David s'alcá dempeus i digué : Escolteu-me, germans meus

i poblé meu. Jo tenia intent de bastir una casa de sojorn per a l'Ar-

ca de l'Alianca de Jahvé, escambell del nostre Déu, i jo feia prepa-

ratius per a la construcció. 3 Pero Déu m'ha dit : Tu no bastirás pas

una casa al meu nom, perqué tu ets un home de guerra i tu has

vessat sang. 4
Jahvé, el Déu d'Israel, m'ha escollit en tota la casa

del meu pare, perqué fos rei a Israel per sempre. Car ell ha escollit

Judá per a ésser cap ; i en la casa de Judá, ha escollit la casa del meu

pare, i entre els filis del meu pare, se m'ha assenyalat a mi per a

regnar damunt tot Israel.
5
I entre tots els meus filis— car Jahvé

m'ha donat molts filis— ha escollit el meu fill Salomó per a íer-lo

seure damunt el tron de la reialesa de Jahvé, a Israel.
6
Ell m'ha

dit : Es Salomó, el teu fill, qui bastirá la meva casa i el meu atri, car

jo l'he escollit per fill meu, i jo seré per a ell un pare. 7
Jo confirmaré

per sempre la seva reialesa, si resta fidel, com ho és avui, a la prác-

tica deis meus comandaments i deis meus estatuís.
8 Ara, ais ulls de

tot Israel, de l'assemblea de Jahvé, i davant el nostre Déu, qui ens es-

colta, guardeu i observeu acuradament tots els comandaments de

Jahvé, el vostre Déu, a fi que posseíu aquest bon pais i que el trans-

meteu en herencia ais vostres filis darrera vostre, per sempre. 9
I tu

3, II Sm. vil, 1 j. — 5, Sap. ix, 7. — 9, Ps. vil, 10.

8.

—

Aquest bon pais, és la Palestina cer significa amb un Uiurament complet
(cf. Deut. XXVIII, 63). Amb cor sen- sense cap divisió.
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Salomó, el meu fill, concix el Déu del teu pare, i serveix-lo amb un

cor sencer i amb un ánim géneros, car Jahvé sondeja els cors i pe-

netra tot designi del pensament. Si tu el cerques, ell es deixará

trobar per tu; pero si tu l'abandones, ell et refusará per sempre.
10 Veges ara que Jahvé t'ha escollit per a bastir una casa que será el

seu santuari. Sigues fort, i a l'obra.

11 David dona a Salomó, el seu fill, el model del pórtic i deis bas-

timents, cambres del tresor, cambres altes i cambres interiors que s'hi

arredossaven, així com de la cambra del propiciatori ;
12

el pía de tot el

que hi havia pertocant al pati de la Casa de Jahvé i totes les cambres

a l'entorn, per ais tresors de la Casa de Déu, i els tresors del santuari,

13 per a les classes deis sacerdots i deis levites, per a tota l'obra del

servei de la Casa de Jahvé i per a tots els atuells al servei de la Casa de

Jahvé;
14

el model deis atuells d'or amb el pes de l'or, per a tots els

atueüs de cada servei ; el model de tots els atuells d'argent, amb

el pes, per a tots els atuells de cada servei; 15
el pes deis candelers

d'or, de llurs llánties d'or, segons el pes de cada candeler i de les

seves llánties, i els candelers d'argent segons el pes de cada candeler;

16
el pes de l'or per a les taules deis pans de proposició, per a cada tau-

la; el pes d'argent per a les taules d'argent; 17
el model de les tenalles,

deis bacins, i de les copes d'or pur ; de les ámfores d'or, amb el pes

de cada ámfora, i de les ámfores d' argent, amb el pes de cada

ámfora ;
18 de Faltar deis perfums en or purificat, segons pes; el

model del carro de Déu, deis querubins d'or que estenen les ales

i cobreixen l'Arca de PAlianca de Jahvé.
19 El Senyor, digué David,

m'ha instruít per un escrit que de la seva má m'ha vingut a mi,

de totes aqüestes coses i tots els treballs d'aquest model.

20 David digué a Salomó, el seu fill : Sigues valent i coratjós, i a

l'obra. No temis ni et descoratgis, car Jahvé Déu, mon Déu, será amb

tu ; ell no et deixará i no t'abandonará, fins a l'acabament de tota

19.

—

El Senyor m'ha instruít. Amb aixó

s'expressa l'origen diví deis plans del

Temple. Com Déu havia revelat en
altre temps l'exemplar del Tabernacle
a Moisés, així també comunica a Da-

vid directamant, o per mitjá d'un pro-

feta, Samuel, Natán, o un altre, el mo-
del del Temple a construir, amb la

detallada descripció de totes les seves

parts.
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l'obra per al servei de la Casa de Jahvé.
21

1 heus ací amb tu les classes

deis sacerdots i deis levites per a tot el servei de la Casa de Déu

;

amb tu, per a tota especie de trebaüs, tots homes volenterosos i

hábils, per a tots els obratges ; en fi, els caps i el poblé per a l'exe-

cució de totes les teves ordres.

(C. XXIX.) *E1 rei David digué a tota l'assemblea: Salomó,

el meu fill, l'únic que Déu ha escollit, és jove i feble, i l'obra és

considerable ; car aquest palau no és pas per a un home, ans per

a Jahvé Déu. 2
Jo he posat tots els meus esfor<;os per tal de preparar

per a la Casa del meu Déu, or per ais objectes d'or, argent per ais d'ar-

gent, aram per ais d'aram, ierro per ais de ferro, fusta per ais de fusta,

pedrés d'ónix i pedrés per a encastar, pedrés d'ornamentació i de diver-

sos colors, tota mena de pedrés precioses i pedrés marbre en abundor.

3 A més, amb la meva predilecció per la Casa de Déu, l'or i l'argent

que posseeixo en propi, jo el dono a la Casa del meu Déu, ultra tot

el que jo he preparat per a la casa del santuari ; tres mil talents d'or,

d'Ofir, 4
i set mil talents d'argent purificat, per a revestir les parets

de les cambres, 5
l'or pur per ais objectes d'or, l'argent per ais d'ar-

gent i per a tots els treballs de la má deis obrers. Ara ¿qui és aquell

que volenterosament es disposi avui a fer ofrena al Senyor?
6 Els caps de famílies, els princeps de les tribus d'Israel, els caps

de milers i centenars, com els intendents del rei, feren voluntária-

ment ofrenes. 7 Donaren per al treball de la Casa de Déu cinc mil

talents d'or, deu mil dracmes, deu mil talents d'argent, divuit mil

talents d'aram i cent mil talents de ferro.
8 Els qui posse'íen pedrés

precioses les donaren per al tresor de la Casa de Jahvé, entre les

mans de Jahiel, el Gersonita. 9 El poblé es gaudí de llurs ofrenes

voluntades a Jahvé; el rei David n'hagué així mateix una gran

joia.

10 David beneí Jahvé ais ulls de tota l'assemblea, i David digué

:

Benei't siguis d'eternitat en eternitat, Jahvé, Déu del nostre pare

d'Israel! 11 A tu, Jahvé, la grandesa, la puixan^a, la magnificencia,

l'esclat i la gloria, car tot en el cel i en la térra et pertany; a tu, Jahvé,

1.

—

Jove. Salomó no devia teñir gaire més de vint anys.

14 - ANTIC TBSTAMENT IV
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la reialesa; a tu, (Tallar-te sobiranament per damunt de tot.
12 De

tu deriven la riquesa i la glória, tu domines per damunt de tot ; en

la teva má, la forca i la potencia ; i a la teva má pertany de donar a

tot grandesa i vigoria. 13 Ara, dones, oh Déu nostre, et lloem i ce-

lebrem el teu nom gloriós. 14 Car ¿qui sóc jo i qui és el meu poblé,

que tinguem la possibilitat i la forca de fer semblants ofrenes ? Tot

ve de tu, i et donem el que hem rebut de la teva má. 15 Car davant

tu som estrangers i colons, com ho eren tots els nostres pares ; els

nostres dies damunt la térra són com l'ombra, i no hi ha esperanca.

16
Jahvé, nostre Déu, totes aqüestes riqueses que hem aparellat

per a tu, per a bastir-te una casa per al teu sant nom, és de la teva

má que vénen, i a tu tot et pertany.

17
Jo sé, oh Déu meu, que tu sondeges els cors i que estimes la

dretura ; així jo he fet volenterosament aqüestes ofrenes en la recti-

tud del meu cor, i jo veig ara amb joia el teu poblé que es troba

ací fent voluntáriament les seves ofrenes. 18
Jahvé, Déu d'Abraam,

d'Isaac i d'Israel, els nostres pares, guarda eternalment aquesta dis-

posició, com la forma deis sentiments del cor del teu poblé, i tingues

llur cor girat envers tu.
19

1 al meu fill Salomó, dona un cor perfecte

per a observar els teus comandaments, els teus preceptes i les teves

liéis, per posar-los tots en práctica, i per bastir el palau per al qual jo

he fet els preparatius. 20 David digué a l'assemblea: Beneeix, dones,

Jahvé, ton Déu. I tota l'assemblea beneí Jahvé, el Déu de llurs

pares; ells s'inclinaren i es postraren davant Jahvé i davant el rei.

Unció de Salomó

21 L'endemá d'aquell dia, immolaren victimes a Jahvé, i oferiren

en holocaust a Jahvé mil vedells, mil bens i mil anyells, amb les

libacions ordináries i d'altres sacrificis en gran nombre per tot Is-

15, Sap. ii, 5.

20.—Adoraren Déu i després, el rei, sentiment del cor eradivers. En Déu,
co és, l'acte extern de la postrado cor- adoraven el Senyor Suprem, de qui es

poral per a honrar Déu i el seu repre- depén absolutament, i en el rei vene-

sentant, el rei, era igual i mutu, pero el raren el representant i ungit de Déu.
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rael; 22 menjaren i begueren aquell dia davant Jahvé amb una gran

joia. Per la segona vegada, proclamaren rei Salomó, fill de David,

i l'ungiren com a cap davant Jahvé ; i ungiren Sadoc com a sacerdot.

23 Salomó s'assegué damunt el tron de Jahvé com a rei, al lloc de

David, el seu pare
;
prospera, i tot Israel l'obeí.

24 Tots els caps i els

valents, inclús tots els filis del rei David, se sotmeteren al rei Salo-

mó. 25 Jahvé alca al més alt grau la grandesa de Salomó sota els

ulls de tot Israel, i dona al seu reialme una glória que no tingué

jamai abans d'ell cap rei a Israel.

Fl DEL REGNAT DE DAVID. FONTS DE LA SEVA HISTÓRIA

26 David, fill d'Isaí, regná per damunt tot Israel.
27 El temps que

regná damunt Israel fou de quaranta anys
;

regná set anys a He-

bron ; i regná trenta-tres anys a Jerusalem. 28 Morí en una vellura

benaurada, sadoll de dies, de riquesa i de glória; i Salomó, el seu

fill, regná al seu lloc.

29 Les gestes del rei David, les primeres i les últimes, heus ací

que són escrites en la historia de Samuel, el vident, en la historia de

Natán, el profeta, i en la historia de Gad, el vident, 30 amb la his-

toria de tot el seu regnat, i totes les seves proeses i les vicissituds

que li sobrevingueren, ja sia a Israel, ja sia en tots els reialmes deis

altres paisos.

22, I Rg. i, 54. —27, 1 Rg. 11, 11.

23.— Al lloc de David. El fet aquí

narrat és tal vegada una anticipació, car

David no abdicá pas el reialme, i Sa-

lomó no fou entronitzat própiament
sinó després de la mort del seu pare.

Aixl mateix, la unció de Sadoc, realitza-

da conjuntament, fa suposar una anti-

cipació de fets, car Sadoc no substituí

Abiatar sinó després de la mort de Da-
vid.





II LLIBRE DE LES CRÓNIQUES

(II LLIBRE DELS PARALIPÓMENS, segons els LXX i la Vulgata)

COMENgAMENTS DE SALOMO

(C. I.)
1 Ara, Salomó, fill de David, es fortifica en el seureialme;

i Jahvé, el seu Déu, fou amb ell, i l'engrandí fora mida. 2
I Salomó

parla a tot Israel, ais caps deis milers i deis centenars, i ais jutges, i

a tots els principáis de tot Israel, caps de les famílies pairáis. 3
I ell,

amb tota l'assemblea, ana a l'alt cim que era a Gabaon, per tal com

allí hi havia el Tabernacle de la reunió de Déu, el qual Moisés, ser-

vent de Jahvé, havia fet en el desert. 4 Pero David havia traslladat

l'Arca de Déu, de Cariatiarim al lloc que ell li havia aparellat, per

tal com ell li havia drecat una Tenda a Jerusalem. 5 L'altar d'aram

que Beseleel, fill d'Uri, fill d'Hur, havia fet, es trobava allí davant

del Tabernacle de Jahvé. I Salomó i l'assemblea cercaren Jahvé. 6
Allí,

damunt de Faltar d'aram, que era davant Jahvé prop del Tabernacle

de la reunió, Salomó oferí mil holocaustos.

1, I Rg. ra, i. — 5, Ex. xxxviii, i.

5.— Cercaren Jahvé. Vol dir que es drien una antipatía secular contra aques-
presentaren davant l'altar. ta (II Rg. XIX, 43; III Rg. XII, 1 ss.)

6.—Salomó oferi. S'entén que els i no haurien pujat volenterosament a

féu oferir ais sacerdots. Aquest sacri- Jerusalem. Per aixó Salomó, prudent-
fici ofert a Gabaon amb tan gran esclat ment, volgué convocar el poblé a Ga-
volia ésser, demés de la finalitat reli- baon, en la tribu de Benjamí, queacos-
giosa consegüent, un motiu diplomátic tumava a anar sempre a la ressaga de
per a consagrar la unió de les tribus del les del Nord, i una vegada reconcilia-

Nord amb la de Judá. Aquelles no- des, les convoca a Jerusalem.
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7
1 en aquella nit, s'aparegué Déu a Salomó, i li digué : Demana qué

vols que et doni. 8
I Salomó digué a Déu : Tu has usat de gran be-

nignitat envers David, el meu pare, havent-me constituít rei en lloc

seu. 9 Ara, oh Jahvé Déu, sigui verificada la teva paraula, que tu

has dit a David, el meu pare
;
per tal com tu m'has constituít rei

sobre un poblé que és en gran nombre, com la pols de la térra.

10 Concedeix-me ara saviesa i enteniment per a anar i venir davant

aquest poblé; perqué, ¿qui podría judicar aquest gran poblé?
11

1 Déu digué a Salomó: Per tal com has tingut aixó en el teu

cor, i no has demanat riqueses, ni tresors, ni gloria, ni la vida deis

teus enemics, ni tan sois has demanat llarga vida, ans has demanat

saviesa i enteniment, per a poder judicar el meu poblé, damunt el

qual t'he constituít rei,
12 saviesa i enteniment et són donats, i fins

et donaré riqueses i tresors i gloria, com no n'hauran tingut sem-

blantment els reís que foren davant teu i no en tindran aquells que

vindran rera teu. 13 Després Salomó se'n vingué a Jerusalem, de l'alt

cim que era a Gabaon, de davant el Tabernacle de la reunió ; i regná

damunt Israel.
14

1 Salomó reuní carros i cavallers, i tingué mil qua-

tre-cents carros i dotze mil cavallers, que ell distribuí per les ciutats

on tenia els carros, i vora el rei, a Jerusalem. 15
1 el rei féu que

l'argent i l'or fossin a Jerusalem en tanta abundor com les pedrés,

i els cedres com els sicomors que són en el camp. 16 Ara, quant al

comerc de cavalls, provenia de l'Egipte ; els marxants del rei els

prenien per tropes a un preu convingut. 17 Hom feia pujar i sortir

de l'Egipte un carro per sis-cents sicles d'argent, i un cavall per cent

cinquanta sicles. En feien sortir igualment, per ells mateixos, per

a tots els reis deis heteus i per a tots els reis de Siria.

Alianza amb Hiram, reí de Tir. Preparatius per al Temple

18 Salomó resolgué de bastir una casa al Nom de Jahvé, i un palau

reial per a ell.

(C. II.) ^omptá setanta mil homes per a dur pesos, i vuitanta

10, Sap. ix, 10. — 14, I Rg. x, 16.
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mil per a tallar pedra en la muntanya, i tres mil sis-cents intendents

sobre aixó.

2 Salomó enviá a dir a Hiram, rei de Tir: Com tu has íet per Da-

vid, el meu pare, a qui enviares cedres per a edificar-se una casa per

habitar-hi, fes-ho per mi. 3 Heus ací que jo basteixo una casa al Nom
de Jahvé, Déu meu, per a consagrar-la-hi, per a escampar perfums

odorífers davant d'ell, i per a presentar-li els pans que contínuament

han d'estar aparellats per ordre, i per a oferir-li holocaustos del matí

i del vespre, i deis dissabtes, i de les calendes, i de les festes solem-

nes del Senyor i Déu nostre, segons que és establert a perpetui'tat en

Israel.
4 Ara, la casa que jo edifico és gran, per tal com el nostre

Déu és gran, més que tots els déus. 5 Pero, ¿qui és capac, de bastir-

li una casa, puix que els cels, i els cels deis cels, no el poden

contenir? ¿i qui sóc jo, que li basteixi una casa, sino que sigui per

a fer perfums davant d'ell ?
6 Ara, dones, envia'm un home expert

a treballar l'or, i l'argent, i l'aram, i el ferro, i la porpra, i el

carmesí violaci, i que sápiga l'art del gravat, a fi que sigui amb els

homes industriosos que jo tinc vora meu a Judá, i a Jerusalem,

que David, el meu pare, havia ordenat. 7 Envia'm del Liban llenys

de cedre,d'avet i de sándal; perqué em consta que els teus servidors

saben tallar els llenys del Liban ; i heus ací que els meus servents

serán amb els teus, 8 a fi que m'aparellin llenys en gran quantitat,

3, I Rg. v, 2.

4.—El nostre Déu és gran... Salomó prer. Berosh és traduit en la Vg. (lle-

confessa explícitament davant el paga vat de Cant I, 16) peravet. I aquí sem-
Hiram 1'exceHéncia sobirana i l'absolu- bla teñir el mateix sentit. El mot de la

ta transcendéncia del Déu d'Israel. Vg. arceuthina no és més que la trans-

5.
—Els cels deis cels... Una casa bas- cripció del grec ápKEú8ivot. L'avet

tida a la Divinitat sembla que la cir- (abies ciliáca) assoleix una algária con-

cumscrigui i limiti. Res d'aixó; l'atri- siderable de 25-30 metres, i subminis-

but de la immensitat divina no és afee- tra una fusta molt apta per a construc-

tat per aquest fet. Car Déu no fretura cions de naus i edificis. Cf. Haguen,
cap casa per habitar, pero l'home limi- Lex. Bibl. I, p. 27-33.
tat, compost d'ánima i eos, no pot pas- Sándal (santalinum rubrum). L'hebr.

sar-se d'un lloc material per a retre a Algumm min és d'una significado incer-

Déu el cuite espiritual i corporal que ta. El sándal no creix en el Liban, sinó

li és degut. D'altra banda, la Divini- en l'lndia; pero així i tot, cas que es

tat hi manifestará, si li plau, els efectes tractés própiament d'aquest arbre, els

extraordinaris de la seva preséncia, fenicis haurien pogut fornir-se de sem-
malgrat que estigui present en tot lloc. blant fusta per mitjá de llur comerc

7.

—

Avet. D'altres prefereixen: xi- amb aquell país.
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puix que la casa que estic per edificar ha d'ésser meravellosament

gran. 9
I heus ací que jo donaré ais teus servidors, que tallaran fusta,

vint mil cors de gra batut, i vint mil cors d'ordi, i vint mil bats de

vi, i vint mil bats d'oli.
10

1 Hiram, rei de Tir, respongué per lletres

a Salomó, i li enviá a dir : Per tal com Jahvé ama el seu poblé,

ell t'ha constituít rei damunt d'ells.
11 Hiram li deia encara: Bene'it

sigui Déu d'Israel, que ha fet el cel i la térra, perqué ha donat al rei

David un fill savi, prudent i entenimentat, que ha de bastir una casa a

Jahvé, i un palau reial per a ell.
12Ara, dones, jo t'envio un home

industriós i entés, que havia estat d'Hiram, el meu pare; 13 que és

fill d'una dona de les filies de Dan, pero el seu pare era tirienc

;

que sap treballar l'or i l'argent, l'aram i el ferro, la pedra i la

fusta, la porpra i el carmí, el setí i l'escarlata, i fer qualsevol mena

de gravat i de dibuix de qualsevol cosa que li sigui proposada, a fi

que sigui amb els teus mestres, i amb els de David, el teu pare,

missenyor. 14Ara, dones, envh missenyor ais seus servidors el gra

i l'ordi i l'oli i el vi que ell ha dit ;
15

i nosaltres tallarem del Liban

tants llenys com calguin; te'ls conduirem en barques damunt de

lámar fins a Joppe; i tu els farás pujar ajerusalem. 16
1 Salomó

féu la ressenya de tots els forasters que eren al país d'Israel, després

de la descripció que David, el seu pare, n'havia fet; i hom en trobá

cent cinquanta-tres mil sis-cents; 17 deis quals n'ordená setanta mil

per a dur pesos, i vuitanta mil per a tallar pedra a la muntanya, i

tres mil sis-cents com a vigilants per a fer treballar la gent.

CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE. MOBILIARI

(C. III.)
1 Salomó comencá de bastir la Casa de Jahvé a Jerusalem,

en el puig de Moría, que havia estat mostrat a David, el seu pare, en

1, I Rg. vi, 1; II Sm. xxiv, 25; I Par. xxr, 26.

12.

—

Hiram, el meu pare. És títol

honorífic, com si digués mestre meu.
En el cap. IV, 16 el mateix artista és

anomenat pare de Salomó. D'altres

pensen que abi= pare meu, és simple-

ment un nom propi, o cognom d'Hir-

cam.

1.

—

En el puig de Mória, al Word de

l'Ofel, o Sion, en la part Nord-Est de

la ciutat, envers el vessant occidental

del Cedro. Tothom está d'acord que
el Temple es dre^ava en Tactual expla-

nada que porta el nom d'Haram-Es-
cherif.
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1

el lloc que David havia aparellat, co és, en l'era d'Areuna, el Gebu-

seu. 2
I comengá d'edificar en el segon dia del segon mes, l'any

quart del seu reialme. 3Ara, aquests són els fonaments que posa

Salomó per a bastir la Casa de Déu: la llargária, en colzades de l'an-

tiga mesura, era de seixanta colzades, i l'amplária, de vint colzades.

4 El pórtic que era al cap de la llargária de la Casa, enfront de la

llargária d'aquesta, era de vint colzades; i l'altura, de cent vint

colzades ; i Salomó el cobrí per dins d'or pur. 5
I revestí la Casa gran

de fusta de xiprer, i la revestí d'or pur i hi féu esculpir palmeres i

cadenetes. 6 Cobrí també la Casa de pedrés precioses per a ornament:

i aquell or era or de Parva'fm. 7Així cobrí d'or la Casa, les bigues,

les pollegueres, les parets i les portes, i féu gravar querubins damunt

les parets.
8 Construí la Casa del Sant deis Sants, la llargária de la qual

era de vint colzades, semblantment a l'amplária de la Casa, i l'am-

plária, de vint colzades; la cobrí d'or fi, que pujava fins a la suma

de sis-cents talents. 9
1 el pes deis claus pujava a cinquanta sicles

d'or. Cobrí també d'or les sales.
10 Féu també en el Sant deis Sants

dos querubins, obra d'estatuari, i foren coberts d'or.
11

1 les ales

deis querubins tenien vint colzades de llargária ; una de les ales tenia

cinc colzades i tocava la paret de la Casa; i l'altre tenia cinc colzades,

i atenyia l'ala de l'altre querubí. 12Igualment una ala del segon

querubí tenia cinc colzades i tocava la paret ; i l'altra ala de cinc col-

zades tocava l'ala de l'altre querubí. 13 Les ales d'aquests querubins

s'estenien per vint colzades ; i estaven dempeus, i llurs cares esta-

ven girades vers la Casa.

14 Féu un vel de color de viola i de porpra i d'escarlata i de setí;

i hi brodá querubins. 15
1 davant la Casa féu posar dues columnes

que tenien trenta-cinc colzades; i els capitells, que eren al cim de

cadascuna d'aquestes, de cinc colzades. 16 Ara, com ell havia fet cade-

netes en l'oracle, així també en posá al mig d'aquelles. 17
1 dregá les

columnes davant del Temple, l'una a má dreta i l'altra a má esquer-

ra; i la que era a la dreta anomcná Jaquin, i la de l'esquerra, Boaz.

14, Mt. xxvh, 51. — 15, Ir. ui, 20.

2. —Segon mes, anomenat Ziv, que s'estenia d'abril a maig.
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(C. IV.) *Féu també un altar d'aram, de vint colzades de llar-

gária, i d'amplária vint colzades, i d'altura deu colzades. 2 Féu la

mar fosa, deu colzades de l'una part d'una vora a l'altra, i era rodona

tot al voltant ; era d'alta cinc colzades, i un fil de trenta colzades la

voltava a l'entorn. 3
I sota aquella vora hi havia figures de bous

tot a l'entorn, que voltaven la mar a l'entorn, deu per cada coizada;

hi havia dos ordres de figures d'aquests bous, fosos ensems amb la

mar. 4 Aquesta era posada damunt de dotze bous, deis quals tres

eren girats al septentrió, tres a l'occident, tres al migdia i tres a

l'orient ; i la mar era damunt d'ells, i totes les parts posteriors de

llurs cossos restaven cap endins. 5 El seu gruix era d'un pam, i la

seva vora era semblant a la vora d'una copa, a una flor de lli. Po-

dien contenir tres mil bats.

6 Féu deu conques, i en posa cinc a la dreta i cinc a l'esquerra, per

servir-se'n per a rentar ; hom hi rentava tot el que s'hi aparellava per

ais holocaustos
;
pero la mar era per ais sacerdots, per a rentar-s'hi.

7 Féu deu candelers d'or, segons llur ordre, i els posa en el Temple,

cinc a la dreta i cinc a l'esquerra. 8 Féu deu taules, que posa en el

Temple, cinc a la dreta i cinc a l'esquerra ; féu també cent bacins

d'or.
9 Féu l'atri deis sacerdots, i l'atri gran, i les portes deis atris,

que cobrí d'aram. 10 Posa la mar del costat dret, vers orient de la

part meridional. 11
1 Hiram féu les calderes,les tenalles i els bacins;

i acompli tot el treball que féu per al rei Salomó per a la Casa de Déu;
12

les dues columnes, i els dos vasos deis capitells, dalt de les colum-

nes ; i les dues xarxes per a cobrir els dos vasos deis capitells que

eren al cim de les columnes; 13
i les quatre^centes magranes per a les

dues xarxes, a dos rengles de magranes per cada xarxa, per a cobrir

2, I Rg. viii, 2?.

9.

—

L'atri deis sacerdots, i l'atri gran. que a ningú més que al Summe Sacerdot

Aquesi segon era reservat ais israeli- no era accessible l'entrada al Sant deis

tes, que des d'allí assistien ais sacrifi- Sants i encara una sola vegada a l'any.

cis. Ais pagans era entredita l'entrada. En el seu complex, el Temple venia

Cal remarcar aci una vegada per sem- a ésser una reprodúcelo amplificada del

pre que el Temple própiament dit no Tabernacle mosaic, i d'altra banda,

era pas destinat a lloc de reunió per ais oferia certa analogía amb el Temple
fidels, ans a habitació de la Divinitat. egipci, en el qual sobresurt el portal

Cap llec no podia penetrar-hi; solament amb la barca santa i una sala per a les

els sacerdots podien entrar-hi, mentre ofrenes.
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els dos vasos deis capitells que eren al cim de les columnes. 14 Féu

els basaments, i les conques per a posar-hi al damunt els basaments,

15
i la mar que era única, i els dotze bous que eren sota.

16
1

Hiram, el seu pare, féu al rei Salomó, per a la Casa del Senyor, cal-

deres, pots i tenalles i tots els altres atuells adients a aquelles,

d'aram polit.
17

1 el rei féu fondre aqüestes coses en la plana del

Jordá, en térra argilosa, entre Socot i Sareda. 18
1 Salomó féu tots

aquests atuells en grandíssim nombre, talment que no es podia ve-

rificar el pes de l'aram. 19 Així Salomó féu tots els atuells perta-

nyents a la Casa de Déu: l'altar d'or, i les taules, damunt de les quals

eren posats els pans de proposició; 20
i els candelers, amb llurs llán-

ties, per a restar enceses davant de l'oracle, segons que és ordenat.

21 Féu les flors i les llánties i les mosquetes d'or puríssim; 22
els col-

tells, les copes, les tasses i els encencers d'or pur, així com els

batents d'or per a la porta interior de la Casa a l'entrada del Sant

deis Sants, i per a la porta de la Casa a l'entrada del Temple.

(C. V.) 'Així fou acabada l'obra que Salomó féu en la Casa de

Jahvé. I Salomó aporta el que David, el seu pare, havia consagrat,

com l'argent, l'or i tots els vasos, i els deposá en els tresors de la

Casa de Déu.

Dedicació del Temple. Pregaría de Salomó

2 Llavors Salomó congrega a Jerusalem els ancians d'Israel, i tots

els caps de les tribus, i els principáis de les famílies pairáis deis filis

d'Israel, per traslladar l'Arca de 1'Alianza de la ciutat de David que

és Sion. 3
1 tots els homes principáis d'Israel foren congregats vora el

rei, a la festa solemne, que és al seté mes. 4 Quan hagueren vingut

tots els ancians d'Israel, els levites llevaren l'Arca, 5
i transportaren

l'Arca, i el Tabernacle de la reunió, i tots els atuells sagrats que

eren del Tabernacle. I els sacerdots i els levites ho transportaren.

6 Ara, el rei Salomó i tota la munió deis israelites que s'havien

aplegat vora d'ell eren davant de l'Arca, sacrificant ovelles i bous,

i, I Rg. vii, 51. — 2, I Rg. mu, 1.
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en tal nombre, que no es podien comptar. 7
I els sacerdots por-

taren l'Arca de l'Alianca del Senyor en el seu Uoc, en l'oracle de la

Casa, en el Sant deis Sants, sota les ales deis querubins. 8
I els

querubins estenien les ales damunt del lloc de l'Arca, i cobrien

l'Arca, i les seves barres per sota. 9
I les barres tenien una llargária

tal, que llurs caps es veien fora de l'Arca, davant del santuari, pero

hom no les veia de l'exterior; i l'Arca ha restat allí fins al dia d'avui.

10 Dins l'Arca no hi havia res, si no és les dues taules que Moisés hi

havia posat a Horeb, quan Jahvé féu pacte amb els filis d'Israel,

després que íoren eixits de l'Egipte.

11 Ara, s'esdevingué que, en sortir els sacerdots del lloc Sant—
com sia que tots els sacerdots que s'hi trobaven s'havien santificat

sense observar l'ordre de classes,
12

i els levites cantors d'entre

totes llurs companyies, d'Asaf, d'Heman i d'Hiditum, llurs filis i llurs

germans, vestits de seda, amb címbals i amb salteris i amb citares,

estigueren dempeus, al costat oriental de Faltar, i amb ells cent vint

sacerdots que sonaven amb les trompetes,

—

13
i tot d'una que aquells

que sonaven les trompetes i els que cantaven, units en un mateix

acord per celebrar i lloar Jahvé, feren retrunyir el so de les trompetes,

deis címbals i deis altres instruments de música, i celebraren Jahvé,

dient : Car ell és bo, car la seva misericordia dura per sempre, en

aquell moment la Casa de Jahvé fou emplenada d'una boira, 14
tal-

ment que els sacerdots no podien estar dempeus per a fer el servei,

per raó de la calitja, perqué la gloria de Jahvé havia omplert la

Casa de Déu.

(C. VI.) ^lavors digué Salomó: Jahvé digué que habitaría en

la calitja.
2
Jo, dones, t'he edificat una Casa per a habitació i una

estada per al teu sojorn a perpetuítat. 3 Després el rei es gira, i beneí

tota l'assemblea d'Israel, que estava dempeus, 4
i digué : Beneit sigui

Jahvé, Déu d'Israel, qui amb la seva boca parla a David, el meu

pare, i amb les seves mans ha acomplert el que deia.

5 Del dia que vaig fer eixir el meu poblé del país d'Egipte, jo no

he escollit cap altra ciutat d'entre les tribus d'Israel, per edificar-hi

1, 1 Rg. viii, 12.
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una casa, en la qual el meu nom sojornés ; i no he elegit altre home

per ésser conductor del meu poblé Israel ;
6 ans he escollit Jerusa-

lem, a fi que el meu nom hi sojorni, i he elegit David, a fi que

governi el meu poblé Israel.

7
I David, el meu pare, tingué intent d'edificar una casa al nom

de Jahvé, Déu d'Israel.
8 Pero Jahvé digué a David, el meu pare:

Quant al que has tingut en cor, de bastir una Casa al meu nom,

has fet bé de tenir-ho en cor ;
9 amb tot, tu no bastirás aquesta

Casa, ans el teu fill, que eixirá deis teus lloms, será qui edificará la

Casa al meu nom. 10 Jahvé, dones, ha acomplert la paraula que

havia pronunciat; i jo he estat posat en lloc de David, el meu

pare, i m'he assegut damunt el tron d'Israel, com Jahvé havia par-

lat; i he bastit aquesta Casa al nom de Jahvé, Déu d'Israel;
11

i hi

he posat l'Arca on hi ha l'Alianca de Jahvé, que ell ha fet amb

els filis d'Israel.
12 Després es presentá davant Faltar de Jahvé,

en preséncia de tota l'assemblea d'Israel, i obrí els palmells de

les mans; 13 perqué Salomó havia fabricat una tribuna d'aram, llarga

de cinc colzades, i ampia de cinc colzades, i alta de tres colzades, i

l'havia posada enmig del pati. Ell, dones, es presentá damunt d'a-

quella, i es posá de genollons en preséncia de tota l'assemblea d'Is-

rael, i desplegá els palmells de les mans vers el cel; 14
i digué:

Oh Senyor, Déu d'Israel, no hi ha un déu semblant a tu, ni en el

cel ni en la térra, que observi el pacte i la benvolenca envers els

seus servents, que caminen davant teu amb tot llur cor; 15 que has

acomplert amb David, el meu pare, servent teu, el que li havies dit;

i el que havies pronunciat amb la teva boca, tu ho has acomplert

amb la teva má, com avui mateix.

16 Ara, dones, oh Senyor, Déu d'Israel, observa amb el teu ser-

vent David, el meu pare, el que li havies promés, dient : I no man-

cará mai a la meva preséncia un home que segui damunt el tron

d'Israel, només que els teus filis posin esment en llur captinen^a,

14, II Mee. 11, 8.

9.

—

Elteu fill... edificará. EnaixóSa- crist, que amb la fundació de l'Església

lomó representava figurativament Jesu- bastí el veritable temple de Déu.
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per a caminar en la meva llei, com tu has caminat a la meva pre-

séncia. 17 Ara, dones, oh Senyor, Déu d'Israel, sigui verificada la teva

paraula, que tu has pronunciat a David i al teu servent.

18 Pero ¿tanmateix habitará Déu amb els homes damunt la térra?

Heus ací els cels, i els cels deis cels no et poden encabir; quant

menys aquesta Casa, que jo he edificat.
19 Pero, així i tot, oh Senyor,

Déu meu, sigues propici a la pregada i a la súplica del teu servent, per

escoltar el crit i l'oració que el teu servent fa a la teva presencia; 20 a

fi que els teus ulls siguin oberts nit i dia envers aquesta Casa i envers

el lloc on tu has dit de posar el teu nom, per a exaudir l'oració que el

teu servent fará, girat vers aquest lloc.
21 Exaudeix, dones, les su-

plicacions del teu servent, i del teu poblé Israel, quan faran oració

envers aquest lloc ; exaudeix-los des de l'indret de la teva estada, del

cel estant; i havent-los exaudit, perdona'ls. 22Quan algú haurá pecat

contra el seu proísme, i t'haurá demanat d'ell el jurament, per fer-lo

jurar, i el jurament haurá vingut davant el teu altar en aquesta Casa,

23 para esment del cel estant, i executa i judica els teus servents, per

tal de posar la sanció al culpable, i fer rebatre damunt la seva

testa alió que ell hagués fet, i per absoldre el just i tornar-li segons

la seva justicia.

24
1 quan el teu poblé Israel será derrotat per Tenerme, perqué

aquest haurá pecat contra tu, si després ell es converteix i dona glo-

ria al teu nom, i et fa oració i súplica en aquesta Casa, 25 para esment

del cel estant, i perdona al teu poblé Israel el seu pecat, i recon-

dueix-lo al país que tu donares a ell i ais seus pares. 26 Quan el cel

será clos i no hi haurá pluja, perqué hauran pecat contra tu, si et

fan oració envers aquest lloc, i donen gloria al teu nom, i es conver-

teixen de llurs pecats després que tu els haurás afligits,
27 para esment

del cel estant, i perdona ais teus servents i al teu poblé Israel llur

pecat, després que tu els haurás mostrat el bon camí, peí qual

han de caminar, i envia la pluja damunt la térra, que tu has donat al

teu poblé en heréncia. 28 Quan hi haurá en el país fam, o pesta, o

neulament, o migrament, o llagosta, o mosquit, o bé quan els ene-

28, Inf. xx, 9.
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mies l'estrenyeran en el país del seu estatge, o bé quan hi haurá qual-

sevol plaga o malaltia,
29 escolta tota oració i tota súplica de qualse-

vol home, o bé de tot el poblé Israel, quan cadascú haurá conegut la

seva plaga, i la seva dolenca, i haurá desplegat els palmells de les

seves mans vers aquesta Casa; 30 escolta del cel estant, estatge de la

teva habitació, i perdona, i dona a cadascú segons el seu capteni-

ment, segons que tu haurás conegut el seu cor, perqué sois tu co-

neixes el cor deis filis deis homes, 31
a fi que et temin, per caminar

en els teus camins, tot el temps que viuran damunt la térra, que tu

has donat ais nostres pares. 32 Escolta també el foraster que no será

del teu poblé Israel, i haurá vingut de país llunyá per raó del teu

gran nom, i de la teva má poderosa, i del teu brac, estés
;
quan haurá

vingut, i haurá fet oració envers aquesta Casa, 33 escolta'l del cel

estant, de l'estatge de la teva habitació, i fes tot alió per qué el fo-

raster t'haurá invocat, a fi que tots els pobles de la térra coneguin el

teu nom, perqué et temin com el teu poblé Israel, i perqué coneguin

que aquesta Casa, que jo he edificat, s'anomena amb el teu nom.
34 Quan el teu poblé haurá sortit en guerra contra els seus enemics,

peí camí que tu l'haurás enviat, i t'haurá fet oració envers aquesta

ciutat que tu t'has triat i envers aquesta Casa que jo he edificat al

teu nom, 35 exaudeix del cel estant la seva oració i la seva súplica, i

defensa el seu dret. 36 Quan hauran pecat contra tu (perqué no hi ha

home que no pequi) i tu t'haurás enardit contra ells, i els haurás

posats en poder de l'enemic, i aquells qui els hauran presos els hauran

menats en captiveri, en algún país, llunyá o veí ;
37

si en el país en el

qual serán menats en captiveri es penedeixen i es converteixen i et

supliquen en el país de llur captiveri, dient : Hem pecat, hem obrat

iniquament, i som culpables; 38
si es converteixen a tu amb tot llur

cor, i amb tota llur ánima, en el país de llur captiveri, on hauran

estat menats presoners, i fan oració envers llur país, que tu has do-

nat a llurs pares, i envers aquesta ciutat, que tu has triat, i envers

aquesta Casa, que jo he edificat al teu nom, 39 exaudeix del cel es-

tant, de l'estatge de la teva habitació, llur oració i llur súplica, i

36, I Rg. viii, 46; Ecl. vii, 21; I lo. 1, 8.
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defensa llur dret, i perdona al teu poblé que haurá pecat contra tu.

40 Ara, oh Déu meu, siguin, et prego, els teus ulls oberts, i les te-

ves orelles atentes a l'oració en aquest lloc.
41

1 ara, oh Senyor Déu,

alca't per entrar en el teu repós, tu, i l'Arca de la teva forca; oh

Senyor Déu, siguin els teus sacerdots vestits de salvació, i s'alegrin

els teus sants en el bé. 42 Oh Senyor Déu, acull la requesta del teu

ungit, recorda't de la benvolenca promesa a David, el teu servent.

(C. VII.) *Ara, quan Salomó hagué finit de fer la seva oració,

davalía foc del cel, i consumí l'holocaust, i els altres sacrificis, i la

gloria de Jahvé omplí la Casa. 2
I els sacerdots no podien entrar

dins la Casa de Jahvé, perqué la gloria de Jahvé havia omplert la

seva Casa. 3
I tots els filis d'Israel, havent vist davallar el foc, i la

gloria de Jahvé sobre la Casa, es prosternaren fac en térra, damunt

el paviment, i adoraren, i es posaren a celebrar Jahvé, dient: Que

és bo, i la seva benvolenca per sempre. 4
1 el rei i tot el poblé

sacrificaren sacrificis a la preséncia de Jahvé. 5
1 el rei Salomó féu

un sacrifici de vint-i-dos mil bous, i de cent vint mil ovelles. Així

el rei i tot el poblé dedicaren la Casa de Déu. C
I els sacerdots eren

allí fent llurs oficis, com també els levites amb els instruments

musicals de Jahvé, que el rei David havia fet per celebrar Jahvé,

dient : Que la seva benvolenca és per sempre ; cantant els himnes

de David per llur ministeri, pero els sacerdots tocaven les trompe-

tes davant d'ells, i tot Israel estava dempeus. 7
I Salomó consagra el

mig de l'atri, que era davant la Casa de Jahvé, per tal com oferí aquí

holocaustos, i greixos de sacrificis d'acció de grácies
;
per tal com

41, Ps. cxxiti, 8. — 1, II Mee. 11, 10. — 5, I Rg. vm, 63.

41.

—

Alfa't. Salomó, serv¡nt-se de Vestits de salvació. Qo és, estiguin

les paraules del Salm CXXXI, 8-10, in- revestits de la grácia santificant, per tal

vita Déu a prendre possessió del nou que per llur obra i virtut els altres se

santuari. salvin.

El teu repós equival a lloc de la 42.

—

El teu ungit. Qo és, el rei que

teva residéncia definitiva, en oposició per la teva voluntat ha estat ungit i

al Tabernacle de Moisés, que seguia les consagrat en aquesta dignitat damunt
petjades deis israelites en llur pelegri- Israel.

natge peí desert, i havia estat traslladat i.

—

lia gloria de Jahvé omplí la Casa.

d'ací d'allá en la Palestina. Significa que Déu es manifestá nova-

VArca de la tevaforca. Significa: l'Ar- ment a través d'un núvol, com s'ha-

ca a través de la qual operares tants de via fet sentir quan l'Arca havia penetrat

prodigis a favor del teu poblé. en el santuari (V, 13-14).
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en l'altar d'aram que Salomó havia fet, no podien cabré els holo-

caustos, les ofrenes i els greixos. 8
I en aquell temps, Salomó celebra

la festa solemnial per set dies, ensems amb tot Israel, que era una

gran assemblea, des de l'entrada d'Emat al torrent de l'Egipte.

9
1 en la capvuitada celebraren l'assemblea solemnial; perqué durant

set dies havien celebrat la dedicado de l'altar, i per altres set dies

celebraren la festa solemnial. 10
1 en el dia vint-i-tres del seté mes,

Salomó enviá a llurs estatges el poblé, alegre i joiós de cor, peí bé

que Jahvé havia fet a David i a Salomó, i al seu poblé Israel.

NOVELLA APARICIO

nAra, Salomó conduí a terme la Casa de Jahvé i el palau reial,

tot alió que li havia vingut en cor de fer en la Casa de Jahvé, i en

el seu casal.
12

1 Jahvé li aparegué de nit, i li digué : Jo he exau-

dit la teva oració, m'he escollit aquest lloc per casa de sacrifici

;

13
si cloc el cel talment que no hi hagi pluja, o bé si comando a la

llagosta de devorar el país, o bé si envió la pestiléncia entre el meu
poblé; 14

i el meu poblé, damunt el qual és invocat el meu nom,

s'humilia, i fa oració, i recerca la meva fac, i es converteix deis

seus viaranys malastrucs, jo l'exaudiré del cel estant, i li perdo-

naré els seus pecats, i guariré el seu país.
15 Ara, els meus ulls serán

oberts i les meves orelles atentes a l'oració en aquest lloc.
16

1 jo

he elegit i santificat aquesta Casa, a fi que el meu nom sigui aquí

per sempre; i els meus ulls i el meu cor serán contínuament aquí.

17
1 quant a tu, si camines a la meva preséncia, com ha caminat

David, el teu pare, per fer tot alió que jo t'he comandat, i observes

els meus estatuís i les meves liéis,
18

jo establiré el tron del teu

reialme, com jo he pactat amb David, el teu pare, dient: No mancará

mai de la teva nissaga qui senyoregi damunt Israel.
19 Pero si us

gireu enrera, i negligiu els meus estatuts, i els meus comandaments,

11, I Rg. ix, 1.

8.

—

La festa solemnial per set dies. O cularitat que explica el lloc paraHel del

sigui la festa deis Tabernacles. Parti- primer llibre deis Reis.

I 5 - ANTIC TBSTiMENT IV
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els quals jo us he proposat, i aneu a servir d'altres déus, i els ado-

reu, 20
jo us arrencaré de damunt la térra que us he donat, i Man-

caré de la meva presencia aquesta Casa que jo he consagrat al meu

nom, i la posaré en proverbi i en faula entre tots els pobles.

21
1 aquesta Casa, que haurá estat enlairada, será l'astorament de

tots aquells qui passaran a la vora ; i dirán: ¿Per qué ha tractat

així Jahvé aquest país i aquesta Casa? 22 Ihomdirá: Perqué han

abandonat Jahvé/ Déu de llurs pares, que els tragué fora del país

de l'Egipte, i s'han aferrat a d'altres déus, i els han adorats, i els

han servits; per aixó ell ha fet venir tot aquest mal damunt d'ells.

Treballs i construccions de Salomó

(C. VIII.) 1 Al cap de vint anys, quan Salomó hagué bastit la

Casa de Jahvé i el seu propi palau, 2 reconstruí la ciutat que li havia

donat Hiram, i hi féu habitar els filis d'Israel.

3 Salomó sortí contra Emat-Suba, i l'ocupá. 4 Bastí Tadmor en el

desert, i totes les ciutats de magatzems, que bastí a Emat. 5 Bastí

Betoron Falta i Betoron la baixa, ciutats fortes, de muralles, de por-

tes i de barres; 6 Balaat, i totes les ciutats deis seus magatzems, i

totes les ciutats on hi havia els carros, les ciutats per a la cavalleria,

i tot el que talentejá a Salomó de bastir a Jerusalem, al Liban i en

tot el país sotmés a la seva dominació. 7 Tot el poblé que havia

restat deis heteus, deis amorreus, deis ferezeus, deis heveus, i

deis jebusencs, 8 que no eren d'Israel; qo és, deis filis d'aquells qui

havien romas després d'ells en el país i que no havien destruít els

filis d'Israel, Salomó els lleva per a treballs for<;ats,per al que són fins

al dia d'avui. 9 Pero Salomó no sotmeté a aquests treballs cap deis

filis d'Israel, car aquests eren guerrers, caps deis seus oficiáis, co-

1, I Rg. ix, 10.

3.

—

Emat-Suba. En el temps de Sa- ció. Alguns pensen que no es tracta

lomó, els reialmes d'Emat i de Suba d'Emat prop de l'Oronte, sinó d'una

estaven probablement units. Peró no altra localitat homónima,
tothom está d'acord amb aquesta solu-
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mandants deis seus carros i de la seva cavalleria. 10
Els caps deis

inspectors del rei Salomó eren en nombre de dos-cents cinquanta,

encarregats de comandar el poblé.

11 Salomó féu pujar la filia de Faraó de la ciutat de David a la casa

que li havia bastit, car ell digué : La meva muller no habitará pas en

la casa de David, rei d'Israel, perqué aquests llocs en qué ha entrat

l'Arca de Déu, són sants.

12 Llavors Salomó oferí a Jahvé holocaustos damunt Faltar de Jahvé

que ell havia construi't davant del pórtic,
13
oferint cada dia el que

havia estat prescrit per Moisés, en els dissabtes, en els novilunis, i

en les festes, tres vegades a l'any, a la festa deis ázims, a la festa de

les setmanes, i a la festa deis Tabernacles. 14
1 constituí segons l'or-

dre de David, el seu pare, els sacerdots en llur ministeri, segons llurs

classes ; i els levites en llurs oficis, per lloar Jahvé, i per ministrar

davant els sacerdots, segons l'ordre de cada dia, i els porters segons

llurs classes, per a cada porta ; car així ho havia ordenat David, home

de Déu. 15 Hom no es desvia per res de les prescripcions del rei

pertocant ais tresors.

16 Així fou preparada tota l'obra de Salomó, fins al dia de la fun-

dació de la Casa de Jahvé, i fins al seu acabament. La Casa de Jahvé

fou acabada.

La flota de Salomó

17 Salomó partí llavors per Asiongaber i per Ailat, a les vores de

la mar, al país d'Edom. 18
1 Hiram li enviá, pels seus servents, vai-

xells i mariners entesos, els quals amb els servents de Salomó ana-

ren a Ofir, i prengueren quatre-cents cinquanta talents d'or, que

aportaren al rei Salomó.

ii. — Son sants. Aquest detall és

exclusiu de les Cróniques. Salomó,
per sentiment sincer de pietat, no volgué
que una dona estrangera sojornés en la

casa de David, en altre temps santifica-

da per la presencia de l'Arca. Aixó
hauria estat una profanado. Fets pos-
teriors llastimosos demostren, pero,

que el fill de David perdé aquesta deli-

cadesa de consciéncia.
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Visita de la reina de Sabá

(C. IX.) J La reina de Sabá, havent-li arribat Panomenada de

Salomó, vingué per provar Salomó amb enigmes, a Jerusalem, amb

grandiós seguid, i amb camells que portaven aromes, i or en gran

quantitat, i pedrés precioses. Se'n vingué a Salomó, i li digué tot

el que tenia en el cor. 2 Salomó respongué a totes les qüestions, i

no hi hagué res amagat a Salomó, que no ho pogués respondre.

3 Quan la reina de Sabá hagué vist la saviesa de Salomó, i el palau

que havia edificat,
4

i les viandes de la seva taula, i les estances deis

seus servents, i les cambres i els vestits deis seus doméstics, i l'ordre

del servei deis seus ministres i llurs vestits, i els seus copers i llurs

vestits, i el que oferia en la Casa de Jahvé, restá esbalaída i digué al

rei:
5 Dones era ben veritat el que jo havia sentir a dir en el meu país

sobre els teus fets i la teva saviesa; 6 pero jo no creia pas el que

se'n comptava, fins i tant que he vingut i que els meus ulls ho

han vist. Ara, heus ací que no m'havia estat recomptada la meitat

de la magnitud de la teva saviesa; tu sobrepasses l'anomenada que jo

havia sentit.
7 Benaurats els teus homes, i benaurats aquests ser-

vents teus que están continuament davant la teva fac i escolten la

teva saviesa. 8 Bene'it sigui Jahvé, ton Déu, qui s'ha complagut en

tu, per posar-te dalt del seu tron, com a rei per Jahvé, ton Déu: per

l'amor que el teu Déu té a Israel, per a fer-lo subsistir per sempre,

ell t'ha constituít rei damunt d'aquest, per a fer raó i justicia.
9
I

doná al rei cent-vint talents d'or, i una grandíssima quantitat d'aro-

mes i de pedrés precioses ; i no es veieren mai més tantes aromes

com les que la reina de Sabá doná al rei Salomó.

Riqtjeses de Salomó

10 Els servents d'Hiram i els servents de Salomó que havien portat

or d'Oíir dugueren també fusta de sándal i pedrés precioses. nAmb

1, I Rg x, i; Mt. xa, 42; Le. xi, 31.
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la fusta de sándal el reí féu balustrades per a la Casa de Jahvé i per a

la casa del rei, i arpes i lires per ais cantors. Hom no havia vist pre-

cedentment fusta semblant en el país de Judá.
12 El rei Salomó dona

a la reina de Sabá tot el que li fou plaent i que li demaná, més que

ella no n'havia dut al rei. Després es posa novament en camí, i amb

els seus servents se'n torna al seu país.

13 El pes de l'or que arribava a Salomó en un any era de sis-cents

seixanta-sis talents d'or;
14

ultra el que els marxants i els negociants

li duien, tots els reis de 1'Arabia i els governadors del país aportaven

or i argent a Salomó. 15 El rei Salomó féu dos grans escuts d'or ba-

tut, emprant sis-cents sicles d'or batut per a cada escut, 16
i tres-cents

petits escuts d'or batut, emprant tres-cents sicles d'or per a cada es-

cut; i el rei els posa en la casa de la foresta del Liban. 17 El rei féu

un gran tron de vori, i el revestí d'or pur. 18Aquest tron tenia sis

graons i un marxapeu d'or, fixats al tron ; hi havia bracos a cada

costat del setial, i dos lleons es tenien prop deis bracos, 19
i dotze

lleons es tenien allá damunt els sis graons, sis per banda. No s'ha

fet res de semblant en cap reialme.

20 Tots els veires de la taula del rei Salomó eren d'or, i tota la

vaixella de la casa de la foresta del Liban era d'or. Res no era d'ar-

gent : hom no en feia cap estima en temps de Salomó ;
21 car el rei

tenia vaixells que anaven a Tarsis amb els servents d'Hiram, i un

cop cada tres anys els vaixells de Tarsis arribaven, aportant or, i ar-

gent, i vori, i simis, i pagons.
22 El rei Salomó fou el més gran de tots els reis de la térra, en ri-

queses i en saviesa. 23
1 tots els reis de la térra cercaven de veure

Salomó, per oir la seva saviesa, que Déu havia posat en el seu

cor. 24
1 cadascun d'ells li portava cada any el seu present, vaixella

d'argent i vaixella d'or, i vestits i armadures, i aromes, i cavalls, i

muís. 25 Salomó tenia quatre mil estables per ais cavalls destinats ais

seus carros, i dotze mil cavallers, que collocá a les ciutats on eren

dipositats aquests carros, i prop del rei, a Jerusalem. 26 Senyorejá

en la Mediterránia amb perspectives de
2r.

—

A Tarsis. Es tracta d'una flota navegació vers Espanya.
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damunt tots els reis, des del riu al país deis filisteus, i fins a la

frontera d'Egipte. 27 El rei féu que l'argent abundés a Jerusalem com

les pedrés, i els cedres com els sicomors que són en el camp. 28
1

hom treia de l'Egipte i de tots els pa'ísos cavalls per a Salomó.

Mort de Salomó

29 El restant deis actes de Salomó, els primers i els darrers, ¿per

ventura no están escrits en el llibre del profeta Natán, i en la profe-

cía d'Ahias de Silo, i en les visions d'Addo el vident, a l'entorn de

Jeroboam, fill de Nabat?
30 Salomó regná quaranta anys a Jerusalem damunt tot Israel.

31
1 Salomó s'adormi amb els seus pares, i hom l'enterrá en la ciu-

tat de David, el seu pare ; i Roboam, el seu fill, esdevingué rei al

seu lloc.

Els reís de Judá. Roboam. El cisma

(C. X.) Roboam se'n vingué a Siquem, car tot Israel havia vin-

gut a Siquem, per constituir-lo rei.
2
I quan Jeroboam, fill de Nabat,

que era a l'Egipte on s'havia refugiat, lluny del rei Salomó, hagué

sentit aixó, torna de l'Egipte ;
3 perqué hom l'havia enviat a cridar,

i Jeroboam i tot Israel vingueren i parlaren a Roboam , dient

:

4 El teu pare ens ha posat al damunt un jou feixuc
;
pero tu, alleu-

gereix-nos de la dura servitud del teu pare, i del seu jou feixuc que

ens imposá, i et restarem sotmesos. 5
I els digué : D'ací a tres dies

tornareu a mi. I el poblé se n'aná. 6
1 el rei Roboam s'aconsellá

amb els ancians que havien estat ministres de Salomó, el seu pare,

mentre era en vida, dient: ¿Com aconselleu de respondre a aquesta

gent? 7
I aquests respongueren, dient: Si tu et mostres benigne en-

vers aquest poblé, i els complaus i els adreces paraules benvolents, et

serán sotmesos per sempre més. 8 Pero, havent deixat el consell que

li havien donat els ancians, s'aconsellá amb els joves que havien es-

1, I Rg. xii, 1.
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tat criats amb ell, i eren els seus ministres ordinaris; 9
i els digué

:

¿Qué m'aconselleu de respondre a aquest poblé que m'ha parlat,

dient : Alleugereix-nos del jou que el teu pare ens ha imposat? 10
1

els joves que havien estat criats amb ell li respongueren, dient

:

Digues a aquest poblé que t'ha parlat, dient en aquests termes : El

teu pare ens imposá un jou feixuc
;
pero tu, suavitza'l

;
digues-los

així : El meu dit xic és més gros que els lloms del meu pare.

11 Dones bé, el meu pare us ha carregat al damunt un jou feixuc, i

jo l'afeixugaré més encara ; el meu pare us ha castigat amb fuets,

pero jo us castigaré amb escorpins.

12
1 el tere, dia Jeroboam i tot el poblé vingueren a Roboam,

segons que havia parlat el rei, dient : Torneu a mi d'ací a tres dies.

13
1 el rei Roboam els respongué asprament, i deixá el consell deis

ancians; 14
i els parla segons el consell deis joves, dient: El meu

pare us ha imposat un jou feixuc, pero jo us l'afeixugaré més

;

el meu pare us ha castigat amb fuets, pero jo ho faré amb escorpins.

15
El rei, dones, no escolta el poblé; perqué aixó era procedent de

Jahvé, per tal d'acomplir la seva paraula, que havia pronunciat per

Ahias de Silo a Jeroboam, fill de Nabat.

16
1 quan tot Israel veié que el rei no l'escoltava, respongué al

rei, dient: ¿Quina part tenim amb David?

No tenim cap raó d'heréncia amb els filis d'Isaí.

Cadascú a les seves tendes, Israel.

Oh David, proveeix ara a casa teva

!

I tot Israel se n'aná a les seves tendes.

17 Roboam regná solament damunt els filis d'Israel que habitaven

en les ciutats de Judá.
18 Llavors el rei Roboam enviá Aduram, que

era intendent deis tribuís
;
pero fou apedregat per tot Israel, i morí.

Llavors el rei Roboam sortí precipitadament damunt un carro, i se'n

fugí a Jerusalem. 19Així Israel es desprengué de la casa de David, i

així román fins al dia d'avui.

(C. XI.) ^ornat, dones, Roboam a Jerusalem, congrega la casa

15, 1 Rg. xi, 29. —1,1 Rg. xa, 11.
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de Judá i de Benjamí, cent vuitanta mil homes de guerra triats, per

combatre contra Israel, per tal de reconduir el r.eialme a Roboam.
2 Pero la paraula de Jahvé fou adre^ada a Semaias, home de Déu,

dient: 3 Digues a Roboam, fill de Salomó, rei de Judá, i a tots els

israelites de Judá i de Benjamí: 4Així ha dit Jahvé: No pugeu, i no

combateu contra els vostres germans ; torneu-vos-en cadascú a casa

seva; perqué aquesta cosa prové de mi. I obe'fren a les paraules de

Jahvé, i se'n tornaren, sense anar contra Jeroboam. 5
I Roboam

residí a Jerusalem, i bastí viles fortes a Judá.
6
I bastí Betlem,

Etam, Técue, 7 Betsur, Socco, Odollam, 8 Get, Maresa, Zif,

9Aduram, Laquis, Azeca, 10 Saraa, Ai'alon, i Hebron, viles fortes

dins Judá i Benjamí. 11 Així fortificá aqüestes fortaleses, i hi posá

capitans, i magatzems de queviures i d'oli i de vi.
12 En cada vila

posá escuts i llances i les fortificá poderosament. Així Judá i

Benjamí foren per ell.

Adhesió dels levites i dels israe-

lites A LA MONARQUIA DE JERUSALEM

13 Els sacerdots i els levites que es trobaren en tot Israel vin-

gueren a ell de totes llurs contrades, 14 car els filis de Leví deixaren

llurs pasturatges i llurs propietats, i anaren a Judá i a Jerusalem;

perqué Jeroboam i els seus filis els foragitaren, a fi que no exercissin

més el sacerdoci a Jahvé;
15

i ell constituí sacerdots per ais alts cims,

i per ais bocs i per ais vedells que ell féu.
16

1 rera d'ells, aquells d'en-

tre totes les tribus d'Israel que aplicaren llur cor a cercar Jahvé, el

Déu de llurs pares.
17

1 així enfortiren el reialme de Judá, i així refor-

jaren Roboam, fill de Salomó, per l'espai de tres anys; perqué

caminaren durant tres anys en el capteniment de David i de Salomó.

MULLERS I FILLS DE ROBOAM

18 Roboam prengué per muller Mahalat, filia de Jerimot, fill de

David, i d'Abihail, filia d'Eliab, fill d'Isaí.
19

Ella li infantá filis : Jehús,

Somoria i Zom. 20 Després d'ella prengué Maaca, filia d'Absalom,
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que li infanta Abia, Etai, Ziza i Salomit. 21 Roboam amava Maaca

més que totes les seves mullers i concubines, car tingué divuit

mullers i seixanta concubines ; i engendra vint-i-vuit filis i seixanta

filies.
22

1 Roboam constituí Abia, fill de Maaca, en cap i príncep

damunt els seus germans, car volia fer-lo rei.
23 Dispersa cautament

tots els seus filis en totes les contrades de Judá i de Benjamí, en

totes les viles fortes ; els forní de queviures a balquena, i els procura

multitud de mullers.

Invasió de Sesac d'Egipte

(C. XII.) 1 Quan Roboam hagué consolidat el seu reialme i

adquirit forca, abandona la llei de Jahvé i tot Israel amb ell.
2
I s'es-

devingué que l'any cinqué del rei Roboam, Sesac, rei d'Egipte, puja

contra Jerusalem — perqué havien pecat contra Jahvé — 3 amb mil

dos-cents carros i seixanta mil cavallers ; i hom no pogué comptar

el poblé que vingué d'Egipte amb ell: libis, suquiencs, etíops.

4 Prengué les ciutats fortes de Judá i arriba fins a Jerusalem.

5 Semaias, el profeta, vingué prop de Roboam i deis caps de Judá,

que s'havien reunit a Jerusalem, enfront de Sesac, i els digué : Així

diu Jahvé : Vosaltres m'heu abandonat
;
jo també us abandono a les

mans de Sesac. 6 Els caps d'Israel i el rei s'humiliaren, i digueren

:

Jahvé és just !

7 En veure Jahvé que s'humiliaven, la paraula de

Jahvé fou adregada a Semaias en aquests termes : S'han humiliat,

dones no els destruiré ; dintre poc els donaré l'alliberament ; i la

meva ira no es vessará damunt de Jerusalem per má de Sesac. 8 Tot

amb tot, ells li restaran sotmesos, a fi que comparin entre servir-me

a mi i servir els reialmes de la térra.

23.

—

Dispersa. Aquesta dispersió per- Sesac féu esculpir damunt les mu-
seguia una finalitat política, co és, la ralles del temple d'Amon a Tebes
d'impedir que compíotessin contra el els noms de les ciutats preses a Ro-
germá, i el fet d'haver-los fornit a bal- boam. Entre altres, hi figuren Socco,
quena de tot alió que els pogués fer la Aduram i Ai'alon. El nom de Jeru-
vida forca agradable llevava tota esca saiem devia trobar-se en la primera
de conteses peí tron. part de la llista, que dissortadament

4.

—

Prengué les ciutats, que son enu- fou malmesa peí temps, restant ille-

meradesal cap. XI, 6-10. gible.
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9 Sesac, rei de l'Egipte, puja, dones, contra Jerusalem, i prengué

els tresors de la Casa de Jahvé i els tresors del palau reial; ho

prengué tot
;
prengué encara els escuts d'or que Salomó havia fet

;

10
i el rei Roboam féu escuts d'aram en lloc d'aquells, i els remeté

en mans deis capitans deis corredors que feien la guardia a la porta

del palau reial.
11

1 quan el rei entrava en la Casa de Jahvé, els

corredors venien i els portaven ; i els recondui'en a la cambra deis

corredors. 12 Quan ell s'hagué humiliat, la ira de Jahvé es decanta

d'ell, i no féu una completa destrucció ; i hom trobá encara a Judá

coses bones.

Durada i fi del reialme

13 El rei Roboam es consolida a Jerusalem, i regná. Tenia qua-

ranta-un anys quan esdevingué rei, i regná disset anys a Jerusa-

lem, ciutat que Jahvé havia escollit entre totes les tribus d'Israei

per posar-hi el seu nom. La seva mare s'anomenava Naama l'Am-

monita. 14
1 féu el mal; perqué no aplica el seu cor a recercar

Jahvé.

15 Quant ais actes de Roboam, primers i últims, ¿per ventura no

són escrits en el Llibre del profeta Semeias, i en el d'Addo, el vident,

pertocant a les genealogies ? Hi hagué tostemps guerres entre Ro-

boam i Jeroboam. 16 Roboam s'adormí amb els seus pares, i fou

enterrat en la ciutat de David ; i Abia, el seu fill, regná en el seu

lloc.

Adveniment d'Abia i durada del seu regnat

(C. XIII.) J L'any divuité del rei Jeroboam, Abia esdevingué rei

de Judá, i regná tres anys a Jerusalem. 2 La seva mare s'anomenava

Micaia, filia d'Uriel, de Gábaa.

13, I Rg. xiv, ix. — 1, I Rg. xv, 1. — 2, I Rg. xv, 7.



II DE LES CRÓNIQUES-XIII, 3-12 229

Guerra amb Jeroboam d'Israel

Hi hagué guerra entre Abia i Jeroboam. 3
I Abia obrí el combat

amb un exércit de quatre-cents mil combatents, tots homes triats.

I Jeroboam ordena el combat contra ell amb vuit-cents mil comba-

tents, tots homes triats.
4 Dalt al cim de Semeron, que és a la

muntanya d'Efraím, Abia s'alcá, i digué : Escolteu-me, Jeroboam i

tot Israel.
5 ¿No deveu pas saber que Jahvé, Déu d'Israel, ha donat

a David el regne damunt Israel a perpetuítat, a ell, i ais seus filis,

per un pacte inviolable? 6
I Jeroboam, fill de Nabat, servent de

Salomó, fill de David, s'alcá i es rebellá contra el seu senyor. 7
I

certs homes de no-res i filis de Belial es congregaren al seu costat,

i es fortificaren contra Roboam, fill de Salomó, el qual essent jove,

i d'un cor molí, no sabé resistir-los.
8
I ara penseu de prevaler al

reialme de Jahvé, que és entre les mans deis filis de David; perqué

sou una gran multitud, i teniu amb vosaltres els vedells d'or que

Jeroboam us ha fet per déus. 9 ¿No heu foragitat vosaltres els

sacerdots de Jahvé, els filis d'Aaró i els levites, i no us heu fet sa-

cerdots a la manera deis pobles de la térra? Qualsevol que hagi vin-

gut amb un vedell i set moltons, per fer-se consagrar, ha esdevingut

sacerdot d'alló que no és pas Déu. l0 Quant a nosaltres, Jahvé és el

nostre Déu, i no l'hem pas abandonat; i els sacerdots que serveixen

Jahvé, són filis d'Aaró, i els levites están a llur ministeri. 11
1 cada

matí i cada vespre cremen els holocaustos a Jahvé, amb perfums

deis aromes, i posen els pans de proposició damunt la taula pura, i

cada vespre encenen el candeler d'or amb les seves llánties; car nos-

altres observem els ordenaments de Jahvé, pero vosaltres heu aban-

donat Jahvé.
12

1 heus ací que Déu és amb nosaltres al nostre davant,

ensems amb els seus sacerdots, i amb les trompetes sonores, per a

fer-les retrunyir en contra vostra. Filis d'Israel, no combateu contra

Jahvé, Déu deis vostres pares, perqué no prosperareu.

6, I Rg. xi, 26. — 9, I Rg. xii, 31.

4. —Dalí al cim de Semeron. No ha es- pelv. 1 5 hom pot conjecturar que caldria

tatdefinitivamentidentificat encara; pero cercar-lo al sud de Betel, Jerana i Efron.
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13
1 en aquell entremig, Jeroboam féu girar una emboscada per tal

que caigués damunt deis de Judá peí darrera; talment que Judá

tenia els israelites de fac i l'emboscada a les espatlles. 14
I els de Judá

es giraren i es trabaren assaltats de fac i d'espatlles, per la qual cosa

cridaren Jahvé i els sacerdots feren retrunyir les trompetes. 15 Els

homes de Judá Ranearen un crit de guerra, i mentre llan<;aven aquell

crit, Déu derrotá Jeroboam i tot Israel, davant d'Abia i de Judá.
16

1

els filis d'Israel fugiren davant Judá, i Déu els lliurá entre les seves

mans. 17
1 Abia i el seu poblé els colpiren amb una gran desfeta, i

caigueren occits cinc-cents mil homes triats d'Israel.
18 Així, en aquell

temps, els filis d'Israel foren humiliats, i els filis de Judá es refor-

jaren, perqué s'havien recolzat en Jahvé, el Déu de llurs pares.

19
1 Abia perseguí Jeroboam, i li prengué algunes ciutats : Betel i les

terres de la seva contrada, Jesana i les viles de la seva contrada, i

Efron i les terres de la seva contrada. 20 Jeroboam no recuperá la

seva for^a en temps d'Abia; i Jahvé el colpí, i morí. 21 Abia esde-

vingué puixant. Prengué catorze mullers, i engendrá vint-i-dos filis

i setze filies.
22 Ara, quant al restant deis actes d'Abia, les seves

gestes i les seves paraules, aqüestes coses són escrites en les memó-

ries del profeta Addo. 23 Abia s'adormí amb els seus pares i fou en-

terrat en la ciutat de David.

Adveniment d'Asa. Reformes religioses

Asa, el seu fill, regná al seu lloc. Al seu temps, el país tingué

repós per deu anys.

(C. XIV.) x Asa féu el bé i el que és plaent ais ulls de Jahvé,

son Déu. 2
I tragué els altars i els alts cims deis estrangers, i esmi-

colá les estátues, i talla els boscos; 3
i comandá Judá de recercar

Jahvé, Déu deis seus pares, i de posar en práctica la seva llei, i els

1, I Rg. xv, 7.

23. — Tingué repós per deu anys, a. els dos pobles era tanmateix en un es-

conseqüéncia de la victoria assolida per tat somort, i aixó explica per qué en

Abia, i degut a les diverses vicissituds III Rg. XV, 16 hom afirma que entre

esdevingudes en el tron d'Israel durant Asa i Baasa hi hagué guerra durant tot

aquella temporada. L'hostilitat entre llur temps.
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seus comandaments. 4 Tragué també de totes les ciutats de Judá

els alts cims i els simulacres, i el regne tingué repós mentre ell vis-

qué. 5
I bastí ciutats fortes a Judá, per tal com el país era en pau;

i en aquell temps no hi hagué cap guerra contra ell : perqué Jahvé

li havia donat repós. 6 D'aquí que digué a Judá : Bastim aqüestes

ciutats, i voltem-les de muralles i de torres i de portes i de barres,

mentre som amos del país
;
perqué nosaltres hem recercat Jahvé,

Déu nostre ; i havent-lo recercat, ell li ha donat repós tot al voltant.

Així edificaren i prosperaren. 7 Ara, Asa tenia un exércit de tres-

cents mil homes de Judá, que portaven escut i llanca ; i de dos-cents

trenta mil de Benjamí, que portaven escut i tiraven l'arc ; tots homes

valents.

Guerra amb Zara d'Etiopia

8
I Zara Etíop eixí contra ells amb un exércit d'un milió d'homes

i tres-cents carros, i vingué fins a Maresa. 9
I Asa sortí al seu en-

contré, i s'ordenaren en batalla en la valí de Safata, prop de Maresa.

10 Asa cridá vers Jahvé, son Déu, i digué : Oh Jahvé, tu pots socor-

rer tan fácilment el que és feble com el que és fort; socorre'ns,

Jahvé, nostre Déu; perqué nosaltres ens hem recolzat en tu, i en el

teu nom hem vingut contra aquesta gernació ; tu ets Jahvé, nostre

Déu; que un home no prevalgui contra tu.
11 Jahvé derrotá els

etíops davant d'Asa, i davant de Judá, i els etíops fugiren. 12 Asa i

la gent que era amb ell els perseguiren fins a Gerare. I moriren

tants etíops que no pogueren refer-se, per tal com foren esboci-

nats davant Jahvé i del seu exércit; i feren un grandíssim botí.

13 Colpiren també totes les ciutats que eren a l'entorn de Gerare,

11,1 Sm. XIV, 6.

6.

—

Bastim. S'entén, reconstruim o és Osorkon I, Faraó de la XXII dinas-

restaurem. Les que Roboam havia for- tia que succeí a Sesac, vencedor de Ro-
tificat havien estat malmeses per l'in- boam. Nagl, Benzinger, Kittel, etc.

vasor Sesac. d'altra banda, no creuen que Zara sigui

8.

—

Zara, rei d'Egipte, no ha estat cap Faraó egipci, sinó un capitost de tribu

encara identificat amb unanimitat. Se- cusita de l'Arábia del Sud. De fet, Cus
gons Champollion, Lepsius i d'altres, ve ordináriament traduit per Etiopia.
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per tal com l'espaordiment de Jahvé era damunt d'ells ; i depredaren

totes aquelles ciutats, car hi havia a dintre un gran botí. 14 Colpiren

també les tendes deis ramats, i capturaren un gran nombre d'ovelles

1 camells. Després se'n tornaren a Jerusalem.

Profecía d'Azarias

(C. XV.) ^'esperit de Déu vingué sobre Azarias, fill d'Oded,
2 qui eixí a l'encontre d'Asa, i li digué : Escolteu-me, Asa i tot Judá,

i Benjamí; Jahvé ha estat amb vosaltres, perqué vosaltres heu estat

amb ell, i si el recerqueu, el trobareu, pero si l'abandoneu, us aban-

donará. 3 Durant llarg temps, Israel ha estat sense Déu veritable, i

sense sacerdot que ensenyés, i sense Llei. 4 Pero en el seu destret,

ell s'ha convertit a Jahvé, Déu d'Israel, i l'ha recercat i l'ha trobat.

5 Ara, en aquells temps no hi havia seguretat per ais qui anaven i

venien, per tal com existien torbacions en tots els habitants del país.

6 Topaven un poblé contra l'altre, una ciutat contra l'altra
;
perqué

Déu els batia amb tota mena de tribulacions. 'Vosaltres, dones,

conforteu-vos, i les vostres mans no esdevinguin fluixes, car hi

haurá recompensa per les vostres obres.

13.

—

L'espaordiment de Jahvé. Qo és, lónic. D'altres encara ho apliquen a la

produi't per Jahvé, sinónim també del situació del poblé hebraic després de la

superlatiu máxim. mort del Messias, per tal com s'hi en-

2.

—

Ha estat amb vosaltres, guanyant- de vina una certa similitud a una profe-

vos la victoria, perqué vosaltres heu estat cia d'Oseas III, 4-5, aplicada al temps
amb Ell: «És do de Déu, comenta Mar- de la dispersió deis hebreus després de

tini, i efecte de la seva gracia, que l'ho- la mort de J. C.

me estigui amb Déu, co és, estigui unit La defecció religiosa de les deu tri-

a Ell per mitjá de la caritat i faci la vo- bus era figura de l'apostasia nacional

luntat del mateix Déu. Pero així com respecte de J. C, i el profeta, tot i par-

lliurementi voluntáriament coopera a la lant de la primera, esguardava la sego-

grácia, per aixó Déu premia amb els na. La Vulgata, evidentment, amb els

seus favors la mateixa cooperació de verbs en futur, fonamenta les darreres

l'home.» interpretacions; mentre que el text he-

3-6. — D'aquests versets son donades braic, mancat de verb en el v. 3, pre-

interpretacions diverses. Segons alguns, senta una certa obscuritat, com sigui

es tracta de certs períodes caótics del que pot aplicar-se a qualsevol periode.

poblé hebreu, en temps deis Jutges o De fet, els hebreus es troben realment

deis Reis. D'altres els apliquen al reial- en l'estat susdit després de llur renega-

me cismátic, on es retia cuite ais ve- ment del Crist.

dells d'or, i era inexistent el sacerdoci L'ha cercat i l'ha trobat.—A la fi deis

aaronític. Ais quals poden afegir-se temps (Rom. XI, 25 ss.) els hebreus es

els qui ho limiten a l'esclavatge babi- convertirán a la Religió de Jesucrist.
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Noves reformes religioses d'Asa

8 Quan Asa hagué oit aqüestes paraules, la profecía d'Oded, el

profeta, Asa s'encoratjá; i foragitá totes les abominacions del país de

Judá i de Benjamí, i de les ciutats que havia pres de la muntanya

d'Efraim, i restaura Faltar de Jahvé, que era davant del pórtic de

Jahvé.
9 Després congrega tot Judá i Benjamí i els d'Efraim i de

Manassés i de Simeó, que habitaven amb ells, per tal cora molts s'ha-

vien passat a la seva banda, veient que Jahvé, son Déu, era amb ell.

10 Aquests, dones, es congregaren a Jerusalem, el mes tercer de l'any

quinzé del regne d'Asa. 11
1 en aquell día sacrificaren a Jahvé, del

botí que s'havien endut, set-cents bous i set mil ovelles; 12
i convin-

gueren amb aquest pacte de recercar Jahvé, el Déu de llurs pares,

amb tot llur cor i amb tota llur ánima ;
13

i qualsevol que no recer-

qués Jahvé, Déu d'Israel, fos fet morir, petit o gran, home o dona;
14

i juraren a Jahvé en alta veu i amb crits de joia, al so de trompe-

tes i de corns. 15
1 tot Judá es va alegrar d'aquell jurament, perqué

juraren amb tot llur cor, i cercaren Jahvé amb tota llur afecció, i el

trobaren; i Jahvé els doná repós tot al voltant. 16
1 el rei Asaremo-

gué Maaca i tot, la seva mare, del lloc de reina-mare; perqué havia fet

un ídol per a l'ássera. Asa enderrocá aquell ídol, i havent-lo esboci-

nat, el cremá a la valí de Cedrón. 17Així i tot, els alts cims no foren

foragitats d'Israel, encara que el cor d'Asa fou integre durant tota la

seva vida.
18

1 portá a la Casa de Déu les coses que el seu pare havia

consagrat i les que ell mateix havia consagrat, argent, or i vaixe-

11a.
19

1 no hi hagué cap guerra fins a l'any trenta-cinc del regnat

d'Asa.

10.

—

El mes tercer, anomenat Sivan, s'exercia la idolatria— que foren tots

que s'estenia des de la segona meitat destruíts—sino aquells en qué s'hono-
de maig a la primera de juny. rava el veritable Déu, pero d'una ma-

16.—Maaca, mare d'Abia i avia d'A- ñera contraria a la lletra i a l'esperit de
sa própiament, fou remoguda de la la Uei.

dignitat de reina mare, de la qual es Fou integre. Malgrat aquesta defi-

prevalia per a afavorir els cuites pa- ciéncia.

gans i la dissolució moral consegüent. 19. — L'any trenta-cinc. Es refereix tal

17.— Els alts cims. No aquells en qué vegada a l'any trenta-cinc del cisma. En
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Guerra amb Baasa d'Israel

(C. XVI.) 1 L'any trenta-sis del regnat d'Asa, Baasa, rei d'Israel,

puja contra Judá, i bastí Rama, per a no deixar ni eixir ni entrar la gent

de la part d'Asa, rei de Judá.
2 Per la qual cosa, Asa tragué argent

i or deis tresors de la Casa de Jahvé i de la casa reial, i l'enviá aBen-

hadad, rei de Siria, que habitava a Damasc, dient: 3 Hi hagi alianca

entre jo i tu, com n'hi hagué entre el teu pare i el meu pare ; vet

ací que jo t'envio or i argent ; vés i trenca l'alianca que tens amb

Baasa, rei d'Israel, a fi que ell s'allunyi de mi. 4 Benhadad escolta el

rei Asa, i enviá capitans deis seus exércits contra les ciutats d'Israel

;

i bateren Ahion, Dan, Abel-Maim, i totes les viles de proveíments

de Neftalí.
5 Quan Baasa s'hagué informat d'aixó, cessá de bastir

Rama, i féu parar el seu treball. 6 Llavors el rei Asa prengué tot

Judá, i s'endugueren les pedrés i la fusta de Rama que Baasa estava

edificant, i en construí Gábaa i Masfa. 7
I en aquell temps, Hanani,

el vident, vingué a Asa, rei de Judá, i li digué : Per tal com t'has re-

colzat damunt el rei de Siria, i no t'has recolzat en Jahvé, ton Déu,

per aixó l'exércit del rei de Siria s'ha escapat de les teves mans.
8 ¿Els etíops i els libis, no eren ells un gran exércit amb grandíssim

nombre de carros i cavallers ? I malgrat aixó, perqué et recolzares

en Jahvé, ell te'ls lliurá a les mans. 9 Car els ulls de Jahvé corren

per tota la térra, per sostenir aquells el cor deis quals és totalment

per a ell. Tu t'has captingut follament en aquesta avinentesa. D'ara

endavant, tindrás guerres. 10 Asa s'indigná contra el vident, i el féu

posar a la presó, car s'havia encolerit contra ell a causa d'aquestes

paraules. Asa oprimí ensems alguns del poblé.

8, Sup. xiv, 9.

aquest cas, seria equivalent a l'any 15 al v. 19, i vint-i-sis o setze al v. 1 del

d'Asa. A no ésser que es vulgui adme- cap. següent.

tre una errada de transcripció, perqué 1.

—

Rama (actualment er-Ram). A
Baasa, debeHat per Asa, com és narrat dues hores al nord de Jerusalem, vora

en el cap. següent, morí l'any vint-i-sis la ruta de Siquem. Benhadad, el rei

del regnat d'Asa (III Rg. XVI, 8, 10). veí, aprofitá l'avinentesa per a emparar-

Per tant, cal llegir vint-i-cinc, o quinze se del diner d'Asa i del territori de Baasa.
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Fl DEL REGNAT

11 Ara, heus ací que els fets d'Asa, primers i últims, están escrits

en el Llibre deis Reis de Judá i d'Israel.
12

1 Asa, l'any trenta-nou del

seu regnat, tingué els peus malalts, i la seva malaltia fou extrema, i

malgrat aixó, en la seva malaltia no recerca Jahvé, ans els metges.

13 Asa s'adormí amb els seus pares, i morí l'any quaranta-u del seu

regnat. 14
1 fou enterrat en la seva sepultura, que havia cavat en la

ciutat de David ; i fou posat en un Hit que ell havia omplert de per-

fums i d'olors, compostos per art de perfumeria ; i li'n fou cremada

una grandíssima quantitat.

Regnat de Josafat

(C. XVII.) josafat, fill d'Asa, regná en el seu lloc, i es fortifica

contra Israel; 2
i posa estols de gent de guerra per totes les ciutats

fortes de Judá, i posa guarnicions en el país de Judá i en les ciutats

d'Efraím que Asa, el seu pare, havia pres. 3 Jahvé fou amb Josa-

fat, perqué caminá en les primeres vies de David, el seu pare, i no

cercá els Baals ;
4 ans cerca el Déu del seu pare, i caminá en els seus

comandaments, i no féu com Israel.
5 Per aixó Jahvé establí el

reialme en les mans d'aquest, i tot Judá els portava presents, tal-

ment que tingué grans riqueses i gloria. 6
I aixecá el seu cor en les

vies de Jahvé ;
tragué encara més els alts cims i els boscos. 7

I l'any

tercer del seu reialme, enviá els seus caps Ben-Hail, Obdias, Zaca-

rías, Natanael i Miqueas, per adoctrinar en les ciutats de Judá,
8
i

amb ells, els levites Semeias, Natanias, Zabadias, Asael, Semiramot,

Jonatan, Adonias, Tobías, Jobadonias, i amb aquests els sacerdots

Elisama i Joram. 9 Adoctrinaren Judá, tenint amb ells el Llibre de la

6.

—

Aixecá el seu cor, en altres llocs Els cims idolátrics i els boscos sagrats

pres en mal sentit, aquí més aviat té un renaixien a la primera inadvertencia de

bon sentit. Josafat, sentint-se encorat- l'autoritat. Tot aixó demostra fins a

jat sota la protecció divina, gosá em- quin punt aquell poblé era naturalment
prendre una seriosa reforma religiosa. inclinat a la idolatría.

l6 - ANTIC TESTAMENT IV
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llei de Jahvé ;
recorregueren totes les ciutats de Judá, i ensenyaren

entre el poblé.

10 L'espaordiment de Jahvé s'apoderá de tots els reialmes deis

paisos del voltant de Judá; i no feren guerra a Josafat.
11

Els filis-

tetas portaren a Josafat presents i un tribut en argent; els árabs

li aportaren així mateix bestiar, 90 és, set mil set-cents moltons, i

set mil set-cents bocs. 12
Josafat ana progressant fora mida; i

edifica a Judá fortaleses i ciutats de proveiments; 13
i tenia molts

magatzems en les ciutats de Judá, guerrers i homes valents, a Jeru-

salem. 14 Heus ací llur cens segons llurs cases pairáis:

De Judá, caps de milers : Adna, el cap, i amb ell, tres-cents mil

valents; 15 després d'ell, Johanam, i amb ell dos-cents vuitanta mil

homes; 16 després d'ell, Amasias, fill de Zecri, que s'havia consa-

grat voluntáriament a Jahvé, i amb ell dos-cents mil valents.

17 De Benjamí: Eliada, home valent, i amb ell dos mil homes

armats d'arc i d'escut; 18
i després d'ell, Jozabad, i amb ell cent

vuitanta mil homes armats per a la guerra. 19 Tots aquests estaven

al servei del rei, sense comptar els qui havia collocat en les viles

fortificades, en tot el país de Judá.

Acab 1 Josafat s'alien per a reconojuerir Ramot de Galaad

(C. XVIII.) josafat tingué riqueses i gloria en abundor, i con-

tragué parentiu amb Acab. 2A1 cap d'alguns anys, davallá a Samaría,

prop d'Acab. I Acab féu matar ovelles i bous, en grandíssim nom-

bre, per a ell i per a la gent que era amb ell ; i l'induí a eixir contra

Ramot de Galaad. 3
I Acab, rei d'Israel, digué a Josafat, rei de

Judá: ¿Vindries amb mi a Ramot de Galaad? I ell li digué: Compta

amb mi com amb tu mateix, amb la meva gent com amb la teva,

i vindrem amb tu a la guerra.

1 ss.—Aquest parentiu i alianza de Josafat, es casa amb Atalia, filia d'Acab.

Josafat amb Acab foren les dues fallides Al cap d'alguns anys. S'entén d'aquest

supremes de Josafat, que ell i el seu matrimoni, co és, nou anys (cf. III Rg.
poblé pagaren ben cares. Joram, fill de XXII, 2, 41 i IV Rg. VIII, 26).
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4
Josafat digué al rei d'Israel : Consulta ara, et prego, la paraula de

Jahvé.
5
1 el rei d'Israel congrega els profetes, quatre-cents, i els

digué: ¿Anirem a la guerra contra Ramot de Galaad, o me n'estaré?

I aquests digueren : Vés, perqué Déu la donará en mans del rei.

6 Pero Josafat digué: ¿No hi ha ací cap profeta de Jahvé per po-

der-li-ho consultar? 7
1 el rei d'Israel digué a Josafat : Hi ha encara

un home per mitjá del qual es podría consultar Jahvé; pero jo l'odio,

perqué no em profetitza mai res de bo, ans sempre mal ; és

Miqueas, fill de Jemla. I Josafat digué: Que el rei no parli així.

8 Llavors el rei d'Israel, cridant un eunuc, li digué: Fes venir tot

seguit Miqueas, fill de Jemla. 9 Llavors el rei d'Israel i Josafat, rei

de Judá, seien cadascun en el seu setial, vestits d'hábits reíais, en l'era

que és a l'entrada del poblé de Samaría; i tots els profetes profetizaren

a llur preséncia. 10 Sedecias, fill de Canaana, s'havia fabricat corns

de ferro, i digué : Així diu Jahvé : Amb aquests corns colpirás els

siriencs fins a exterminar-los. 11
1 tots els profetes profetitzaven de

la mateixa faisó, dient: Puja contra Ramot de Galaad, i reeixirás,

i Jahvé la donará a les mans del rei.
12 El missatger que havia anat

a cridar Miqueas, li parlá dient: Heus ací les paraules deis profetes;

a una veu, prediuen coses bones al rei
;
ara, dones, sigui el teu parlar

com el de cadascun d'ells, i anuncia coses bones. 13 Pero Miqueas,

digué: Com Jahvé és vivent, jo anunciaré alió que m'haurá dit Déu.
14 En arribar vora el rei, el rei li digué : Miqueas, ¿anirem nosal-

tres a la guerra contra Ramot de Galaad, o bé me n'estaré ? I ell

digué : Aneu-hi tanmateix i reeixireu, i ells us serán lliurats a les

mans. 15
I el rei li digué: ¿Fins a quan et conjuraré que no em

diguis res més que la veritat en el nom de Jahvé? I6 Llavors ell di-

gué : Jo veia tot Israel escampat per damunt de les muntanyes com
ovelles sense pastor. I Jahvé deia : Aquests són sense amo

;
que

cadascú se'n torni a casa seva en pau. 17
I el rei d'Israel digué a Jo-

safat : ¿No et vaig dir jo que ell no et profetitzaria cap mena de cosa

4.

—

Consulta. Josafat, profundament sobre la conveniéncia de la seva alian-

religiós, vol que sigui consultat el Se- ca amb Acab.
nyor, a fi de conéixer la seva voluntat; 14.—Aneu-hi. La primera resposta
pero hauria fet millor de consultar abans de Miqueas és irónica.
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bona, ans sois malastruganca ?
18

1 digué Miqueas : Per aixó, escol-

teu la paraula de Jahvé : Jo veía Jahvé assegut damunt del seu tron,

i tot l'exércit del cel, que li estava a la vora, a dreta i a esquerra.

19
1 Jahvé deia: ¿Qui induirá Acab, rei d'Israel, a fi que surtí con-

tra Ramot de Galaad, on morí ? Després Miqueas afegí : L'un deia

d'una faisó i l'altre d'una altra.
20 Llavors eixí fora un esperit, que

es presenta davant Jahvé, i digué : Jo l'induiré. I Jahvé digué

:

Com? 21
1 ell respongué: Jo eixiré fora i seré esperit de mentida

en la boca de tots els seus profetes
; Jahvé li digué : Tu reeixirás a

seduir-lo; vés, i fes així.
22 Ara, heus ací que Jahvé ha posat un es-

perit de mentida en la boca d'aquests profetes teus
;
pero Jahvé ha

pronunciat malastrugances contra tu.
23 Llavors Sedecias, fill de

Canaana, s'avancá i percudí Miqueas damunt la gaita, i digué : ¿Per

quin camí ha partit l'esperit de Jahvé de mi, per parlar amb tu? 24
1

Miqueas digué : Heus ací que tu ho veurás el dia que saltarás de cam-

bra en cambra per amagar-te. 25
1 el rei d'Israel digué : Preneu Mi-

queas, i meneu-lo a Amon, governador de la ciutat, i a Joás, fill

del rei.
2(3

1 digueu: Així ha dit el rei: Poseu aquest home a la

presó i nodriu-lo a pa i aigua, estrictament, fins que jo torni victoriós.

27
1 Miqueas digué: Si talment tu tornes victoriós, Jahvé no haurá

parlat per mi. I digué : Pobles tots, escolteu.

28 El rei d'Israel, dones, i Josafat, rei de Judá, eixiren contra Ra-

mot de Galaad. 29
1 el rei d'Israel digué a Josafat, rei de Judá: Jo

em disfressaré i així entraré en la batalla; pero tu vesteix-te deis

teus vestits. El rei d'Israel, dones, es disfressá, i entraren en ba-

talla.
30 Ara, el rei de Siria havia comandat ais capitans deis seus

carros, que no combatessin contra el petit o el gran, sinó contra el

rei d'Israel solament. 31 Per aixó quan els capitans deis carros ha-

gueren vist Josafat, digueren : Aquell és el rei d'Israel ; i es giraren

18.

—

L'exércit del cel. Son totes les

potencies celestials al servei de Déu.
Amb aquesta visió atorgada al verita-

ble profeta, resta ben palesa la futura

son d'Acab. Déu no necessita pas con-

sellers. Pero aquí ve descrit com un

sobirá enmig de la seva cort. El diable

li promet d'enganyar Acab per mitjá

deis falsos profetes, i Déu, com a cás-

tig de les moltes culpes comeses per

Acab, permet al diable que porti enda-

vant els seus plans.
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contra ell per combatre'l
;
pero Josafat crida, i Jahvé Tajuela, i Déu

els allunyá d'ell.
32 Quan els capitans deis carros s'adonaren que ell

no era el rei d'Israel, s'apartaren d'ell.
33 Llavors algú tira amb

l'arc a l'atzar, i ferí el rei d'Israel entre les juntures i la cuirassa

;

per aixó digué al conductor : Gira, i fes-me sortir del camp, car estic

ferit.
34 El combat aquell dia esdevingué furiós com mai

;
per aixó

el rei d'Israel es mantingué dempeus damunt el seu carro, a la fac

deis sirienes, fins al vespre ; i a la posta del sol moria.

El profeta Jehú blasma Josafat reí de Judá

(C. XIX.) 1
Josafat, rei de Judá, torna en pau a la seva casa, a

Jerusalem. 2
Jehú, fill d'Hanani el vident, sortí davant d'ell, i digué

al rei Josafat : ¿Cal donar socors a un malvat? ¿i estimes aquells

que odien Jahvé? A causa d'aixó, hi ha ira contra tu de part de

Jahvé.
3 Pero tanmateix en tu s'han trobat coses bones; com sia

que tu has foragitat del país les ásseres, i has decantat el teu cor a

la recerca de Déu.

Administració de Josafat

4
Josafat romangué a Jerusalem, i novament visita el poblé, des

de Bersabé fins a la muntanya d'Efra'ím ; i el reconduí a Jahvé, Déu

de llurs pares; 5
i constituí jutges en el país i per totes les ciutats

fortes de Judá, de ciutat en ciutat ;
6

i digué ais jutges : Pareu es-

ment al que feu; car no és pas pels homes que fareu justicia, sinó

per Jahvé, el qual será amb vosaltres en l'administració de la justi-

cia.
7 Ara, dones, que la temor de Jahvé sigui damunt vostre; vet-

lleu sobre els vostres actes, car en Jahvé, el nostre Déu, no hi ha

iniquitat, ni esguard a la qualitat de les persones, ni acceptació de

presents.

7, Dt. x, 17; Sap. vi, 8; Ecli. xxxv, 15; Act. x, 54; Rom. 11, 11; Gal. 11, 6; Eph. vi, 9; Col. m, 25; I Ptr.
i, 17.
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8 Ultra aixó, Josafat establí a Jerusalem levites, sacerdots i caps de

les cases pairáis d'Israel per ais judicis de Jahvé, i per ais litigis deis

residents a Jerusalem. 9
I els dona advertiments en aquests termes:

Fareu així, amb temor de Jahvé, amb fidelitat i cor sencer; 10
i en

qualsevol litigi que será portat davant de vosaltres de part deis vos-

tres germans que habiten en llurs ciutats, per judicar entre homicidi

i homicidi, entre llei i comandament, entre estatuts i ordinacions,

aclariu-los, a fi que no es facin culpables davant Jahvé, per on re-

caigui la ira contra vosaltres i contra els vostres germans ; feu-ho

així, per tal que no us feu culpables. nAra, heus ací que el suprem

sacerdot Amarías será el vostre president entre vosaltres per a tots els

afers de Jahvé ; i Zabadias, fill d'Ismael, conductor de la casa de

Judá, en tot afer del rei, i tindreu davant vostre els levites com a

oficiáis
;
encoratgeu-vos, poseu-vos a l'obra i que Jahvé sigui amb

els bons.

Victoria sobre els ammonites i els moabites

(C. XX.) ^esprés d'aixó, s'esdevingué que els filis de Moab, i

els filis d'Ammon, i amb ells els Mineus vingueren contra Josafat per

fer-li la guerra. 2
I vingueren missatgers a informar Josafat, dient:

Una gran generació marxa contra tu, s'avanga contra tu de l'altra

banda de la mar i de Siria, i heus ací que són a Asason-Tamar, que

és a Engaddi. 3 Espaordit, Josafat es decidí a recorrer a Jahvé, i pro-

mulgá un dejuni per a tot Judá.
4
Judá es congregá per invocar Jah-

vé; hom vingué fins de totes les ciutats de Judá per invocar Jahvé.

5
Josafat, situat enmig de l'assemblea de Judá i de Jerusalem, en las

Casa de Jahvé, davant el novell atri,
6 digué : Jahvé, Déu deis nostre

pares, ¿no ets tu Déu en el cel, i no domines damunt tots els reial-

mes de les nacions, i no tens a la má la forca i el poder, sense que

hom pugui resistir-te?
7 ¿No has foragitat tu, Déu nostre, els habi-

tants d'aquest país davant el teu poblé Israel? ¿No has tu donat

aquest país a perpetuítat a la nissaga d'Abraam, qui et va estimar?

8
Ells hi han habitat, i t'hi han bastit un santuari per al teu nom, dient

:
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9 Quan ens sobrevindrá una calamitat, l'espasa de punido, la pesta o

la fam, i nosaltres ens presentarem davant aquesta Casa, i davant la

teva presencia (puix que el teu nom és en aquesta Casa) i clamarem

a tu per la nostra tribulació, exaudeix-nos i salva'ns. 10 Ara, heus

ací els filis d'Ammon i de Moab, i els de la muntanya de Seír, entre

els quals tu no has permés a Israel d'entrar quan eixia del país d'E-

gipte, ans se'n desvia sense destruir-los ;
11 heus ací que ens en re-

compensen, venint a foragitar-nos de la teva herencia, que tu ens

has donat per tal que posseíssim. 12 Oh Déu nostre, ¿no farás judici

d'ells? Perqué nosaltres som sense for<;a davant aquesta gran ger-

nació que ve contra nosaltres, i no sabem qué hem de fer
;
pero els

nostres ulls són girats a tu.
13

1 tots els de Judá estaven dempeus

davant Jahvé, ensems amb llurs petits infants, llurs dones i llurs filis.

14 Llavors, enmig de l'assemblea, l'esperit de Jahvé fou damunt Jaha-

ziel, fill de Zacarías, fill de Banaias, fill de Jehiel, fill de Matanias,

levita, d'entre els filis d'Asaf. 15
í ell digué : Pareu esment, tot Judá

i habitants de Jerusalem, i tu, rei Josafat ! Així us parla Jahvé

:

No temeu pas, ni us esfere'iu pas davant aquesta nombrosa mul-

titud, car no és pas a vosaltres que pertoca la guerra, ans a Déu.
16 Demá davalleu contra ells ; heus ací que pujaran per la collada de

Sis, i els trobareu a l'extrem de la valí, enfront del desert de Jeruel.

17 Aquesta batalla, no l'heu de combatre vosaltres
;
presenteu-vos allí,

no us mogueu d'allí; i veureu l'alliberament que Jahvé us concedirá,

oh Judá i Jerusalem. No temeu ni us esfereíu ; demá sortiu a llur

encontré, i Jahvé será amb vosaltres.

18
Josafat incliná la fac en térra; i tot Judá i els habitants de

Jerusalem es postraren davant Jahvé, per adorar-lo. 19 Els levites

d'entre els filis de Caat i d'entre els filis de Coré s'al^aren per

celebrar Jahvé, el Déu d'Israel, amb una veu altíssima.
20L'endemá,

havent-se algat de bon matí, es posaren en marxa vers el desert de

Técue. Quan partiren, Josafat es pará, i digué : Escolteu-me, Judá,

i vosaltres, habitants de Jerusalem. Confieu en Jahvé, el vostre Déu,

i estareu assegurats
;
cregueu els seus profetes i reeixireu. 21

I després

10, Dt. u, 1. — 21, Ps. cxxxv, 1.



242 II DE LES CRÓNIQUES - XX, 22-34

d'haver tingut consell amb el poblé, constituí cantors que, vestits

d'ornaments sagrats, cantessin les lloances de Jahvé, i caminant da-

vant de l'exércit, diguessin : Celebreu Jahvé ; car la seva misericordia

és perpetua. 22
1 en el mateix temps que aquests comentaren el cant

de triomf i les lloances, Jahvé drecá paranys contra els filis d'Arri-

món, i de Moab, i contra els de la muntanya de Sei'r, que havien

vingut vers Judá, i hi foren i es percudiren els uns ais altres.
23

1 els

filis d'Ammon i els moabites es presentaren en batalla contra els

habitants de la muntanya de Sei'r, per destruir-los i per dispersar-los;

i quan hagueren finit amb els habitants de Sei'r, s'ajudaren els uns

ais altres a desfer-se. 24Ara, quan els de Judá ambaren fins a

Masfa, vers el desert, es giraren vers aquella gernació; i heus ací

que tot eren cadávers que jeien per térra, i no s'havia escapat ningú.

25 Llavors Josafat i la seva gent vingueren per a depredar llurs

despulles; i entremig de llurs cadávers es trobaren moltes riqueses

i objectes preciosos. I se'n dugueren tants, fins a no poder-Ios

portar, i estigueren tres dies a espoliar el botí, per tal com eren en

gran quantitat. 26 Després, el quart día, s'aplegaren en la valí de

Beraca, per tal com ací beneíren Jahvé ; és per aixó que fou anome-

nat aquell indret Valí de Beraca fins al dia d'avui. 27
I tot el poblé

de Judá i de Jerusalem, amb Josafat al davant, partiren joiosament

per tornar a Jerusalem, perqué Jahvé els havia omplert d'alegria a

causa de llurs enemics. 28 Entraren a Jerusalem al so de citares, d'ar-

pes i de trompetes, en la Casa de Jahvé. 29
1 l'espaordiment de Jahvé

s'apoderá de tots els reialmes d'aquells paisos, quan s'assabentaren

que Jahvé havia combatut contra els enemics d'Israel.
30

1 el reialme

de Josafat tingué pau ; i el seu Déu li doná pau de tot el voltant.

3lAixí Josafat regná damunt Judá. I tenia trenta-cinc anys quan

comencá a regnar, i regná vint-i-cinc anys a Jerusalem. I el nom de

la seva mare era Azuba, filia de Selahi. 32
1 ell camina en la via

d'Asa, el seu pare, i no se'n decantá, fent el que és plaent ais ulls de

Jahvé. 33 Tanmateix, els alts cims no foren trets, no havent encara

el poblé redrecat el seu cor al Déu deis seus pares. 34Ara, quant

al restant deis actes de Josafat, els primers i els últims, heus ací
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que están escrits en el Llibre de Jehú, fill d'Hanani, el qual ha estat

inscrit en el Llibre deis reis d'Israel.
35Ara, després d'aquelles coses,

Josafat, rei de Judá, féu alianca amb Ocozias, rei d'Israel, les obres

del qual eren impies. 36
I s'associá amb ell per construir vaixells, per

tal d'anar a Tarsis ; i constru'fren els vaixells a Asiongaber. 37 Llavors

Eliezer, fill de Dodau, de Maresa, profetitzá contra Josafat, dient

:

Com sigui que has fet alianca amb Ocozias, Jahvé ha destruit la teva

obra. I els vaixells es romperen, i no pogueren anar a Tarsis.

(C. XXI.) *I Josafat s'adormí amb els seus pares, i amb ells fou

sepultat en la ciutat de David. Joram, el seu fill, regná en el

seu lloc.

Joram de Judá

2 Aquest tenia germans, filis de Josafat: Azadas, Tahiel, Zacarías,

Azadas, Micael i Safadas; tots eren filis de Josafat, rei de Judá.

3 Llur pare els havia donat presents considerables en or i argent i en

objectes preciosos, amb ciutats fortes a Judá ;
pero deixá el reialme

a Joram, perqué era el primogénit. 4
I Joram, quan hagué pres pos-

sessió del reialme del seu pare, es fortificá, i occí amb el glavi tots

els seus germans, i fins alguns caps d'Israel.
5 Joram tenia trenta-dos

anys quan comen^á a regnar, i regná vuit anys a Jerusalem. 6
I cami-

ná peí viarany deis reis d'Israel, com feia la casa d'Acab, perqué tenia

per muller la filia d'Acab. Així féu el mal ais ulls de Jahvé. 7 Pero

Jahvé no volgué destruir la casa de David, per amor del pacte que

havia fet amb David, i segons que ell havia dit, que donada a ell i

ais seus filis, perpetualment, una llántia.

8 En el seu temps, els idumeus es rebellaren contra l'obediéncia a

Judá, i constitu'íren damunt d'ells un rei.
9 Per aixó Joram es posa

en marxa amb els seus capitans i amb els seus carros ; i s'esdevingué

que, havent-se mogut de nit, percudí els idumeus que l'havien en-

cerclat, i els capitans deis carros. 10 Tot amb tot, els idumeus han

perseverat en llur rebellió contra l'obediéncia a Judá fins al dia d'a-

1, I Rg. xxii, 51.
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vui. I en aquell mateix temps, Lobna es rebeHá contra l'obediéncia a

Joram, perqué ell havia abandonat Jahvé, el Déu deis seus pares.

ll Féu també cims en les muntanyes de Judá, i féu fornicar els

habitants de Jerusalem, i seduí Judá.
12 Llavors li pervingué un es-

crit del profeta Elias, en aquests termes : Així ha dit Jahvé, Déu de

David, el teu pare. Per tal com tu no has caminat per les vies de

Josafat, el teu pare, ni per les vies d'Asa, rei de Judá 13 ans has ca-

minat per les vies deis reis d'Israel, i has fet fornicar Judá i els ha-

bitants de Jerusalem, com la casa d'Acab hi empenyia Israel ; i ultra

aixó, has occit els teus germans, la familia del teu pare, que eren

millors que tu,
14 heus ací que Jahvé colpirá amb una gran plaga el

teu poblé, i els teus filis, i les teves mullers, i tots els teus béns

;

15
la teva persona amb una gran malaltia, malaltia d'entranyes, tal-

ment que les teves entranyes eixiran fora de dia en dia.

16
1 Jahvé excitá contra Joram l'esperit deis filisteus i deis árabs,

vei'ns deis etíops.
17

1 pujaren contra Judá, i havent-hi entrat per la

forca, depredaren totes les riqueses que foren trobades en la casa

reial ; i se'n dugueren presoners els seus filis i les seves mullers,

talment que no li restá cap fill, llevat de Joacaz, el més petit de tots.

18
1 després de totes aqüestes coses, Jahvé el puní d'una malaltia in-

guarible ais intestins. 19
1 escorrent-se els dies, vers la fi del segon

any, els intestins de Joram eixiren fora de resultes de la malaltia,

i morí enmig de greus sofrences. El seu poblé no cremá pas perfums

a honor seu, com havia fet pels seus pares.

20
Ell tenia trenta-dos anys quan esdevingué rei, i regná vuit anys

a Jerusalem. I se n'aná sense ésser enyorat, i hom l'enterrá en la

ciutat de David, pero no en els sepulcres deis reis.

19.— No crema... En els funerals

deis reis i grans personatges, s'acostu-

mava a cremar una gran quantitat d'a-

romes (cf. XVI, 14 i Jer. XXII, 19). A
Joram, a causa de la seva impopulari-

tat, li fou negat un tal honor. Aquesta
combustió de perfums no té res aveure

amb la cremació de cadávers, que no
fou coneguda pels hebreus.
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OCOZIAS DE JUDÁ

(C. XXII.) 1
E\s habitants de Jerusalem constituiren per rei, en

lloc seu, Ocozias, el seu fill menor, perqué aquells estols armats

amb els árabs havien occit tots els majors. Així regná Ocozias, fill

de Joram, rei de Judá.
2 Ocozias tenia quaranta-dos anys quan co-

mencá a regnar, i regná un any a Jerusalem. El nom de la seva mare

era Atalia, filia d'Amri. 3 També ell camina en les vies de la casa

d'Acab, perqué la seva mare li era consellera per a fer el mal. 4 Ell,

dones, féu el mal ais ulls de Jahvé, com la casa d'Acab ; car després

de la mort del seu pare, aquests foren els seus consellers per a fer-lo

perdre. 5 Fou seguint llur consell que ana amb Joram, fill d'Acab,

rei d'Israel, a la guerra contra Hazael, rei de Siria, a Ramot de

Galaad. I els sirienes feriren Joram. 6
Ell se'n torna a Jezrael per a

fer-se medicar de les ferides que els sirienes li havien fet a Ramot,

quan es baté contra Hazael, rei de Siria. I Azarias, fill de Joram,

rei de Judá, aná a visitar Joram, fill d'Acab, a Jezrael, perqué estava

malalt. 7
I aixó que ell anés a visitar Joram, procedí de Déu per a la

ruina d'Ocozias, i que, havent-hi anat, li eixís a l'encontre Jehú, fill

de Namsi, que Jahvé havia ungit per destruir la casa d'Acab. 8
I

quan Jehú, feta la punició de la casa d'Acab, trobá els principáis de

Judá, i els filis deis germans d'Ocozias, que servien a Ocozias,

els occí; 9
i cercá Ocozias, i hom el captura a Samaría, on s'havia

amagat; fou menat a Jehú i occit, i després enterrat; perqué fou dit:

Ell és fill de Josafat, que recercá Jahvé amb tot el seu cor. I no hi

hagué ningú de la casa d'Ocozias que tingués el poder de fer-se rei.

Atalia

10Atalia, mare d'Ocozias, veient que el seu fill era mort, s'algá

i destruí tota la nissaga reial de Judá.
11 Pero Josabet, filia del rei,

1, II Rg. viii, 25. — 10, II Rg. xi, 1.

2.

—

Quaranta-dos anys. Errada evi- Cal llegir vint-i-dos anys, com en el

dent, puix que Joram, pare d'Ocozias, grec, i en el passatge paraHel deis

morí a quaranta anys (XXI, 5, 10). Reis.
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prengué Joás, fill d'Ocozias, i el tragué furtivament d'entre els filis

del rei, que hom trucidava; i el posa amb la seva dida, en la

cambra deis Hits. Així Josabet, filia del rei Joram, muller del sacer-

dot Jóiada, l'amagá ais esguards d'Atalia, perqué era germá d'Oco-

zias, talment que no el féu morir. 12
1 resta amb ells amagat en la

Casa de Déu, sis anys; i Atalia regnava damunt el país.

(C. XXIII.) 1 Pero l'any seté, Jóiada es fortifica i prengué amb ell

aquests caps de centenar, amb els quals féu alianca, co és : Azadas fill

de Jeroham, Ismael fill de Johanam, Azadas fill d'Obed, Maasias fill

d'Adaias, i Elisafat fill de Zecri. 2 Recorregué Judá i havent convo-

cat els levites de totes les ciutats de Judá i els caps de familia d'Israel,

vingueren a Jerusalem. 3 Tota l'assemblea féu alianca amb el rei, en

la Casa de Déu. Jóiada els digué : Heus ací que el fill del rei regnará,

com Jahvé ha promés ais filis de David. 4Aixó és el que fareu : una

tercera part de vosaltres, co és, els que entren de setmana, tant

sacerdots com levites, estiguin de porters al llindar de les portes

;

5
i una tercera part, a la casa del rei; i l'altra tercera part, a la porta

de Jesod; i tot el poblé sigui en els atris de la Casa de Jahvé.

6
I ningú no entri en la Casa de Jahvé, llevat deis sacerdots, i els mi-

nistres d'entre els levites; aquests entrin, perqué són santificáis; pero

tot el poblé observi el que Jahvé ha comandat d'observar. 7
I els

levites envoltin el rei tot a l'entorn, tenint cadascun les seves armes

a la má, i qualsevol que entrés a la Casa, sigui mort; i estigueu

amb el rei, quan entrará i eixirá fora.

8 Els levites i tot Judá feren enterament segons que el sacerdot

Jóiada havia comandat, i prengueren cadascun la seva gent, co és,

els que entraven de setmana i els que en sortien
;
perqué el sacerdot

Jóiada no acomiadá cap de les classes. 9
1 el sacerdot Jóiada doná

ais caps de centenar les llances i els escuts i els pavesos que havien

estat del rei David, i eren en la Casa de Déu. 10
1 féu coliocar tota

aquella gent, cadascun amb la seva arma a la má, del costat dret de la

Casa fins al costat esquerre, vora Faltar i vora la Casa, de guisa que

envoltaven el rei.
11 Hom féu aventar el fill del rei, i li fou posada

1, n Rg. xi, 4.
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al damunt la diadema i els ornaments, i fou declarat reí. I Jóiada i

els seus filis l'ungiren, i digueren : Visca el rei

!

12 Quan Atalia sentí el brogit del poblé, que corría i aclamava el

rei, ana vers la multitud en la Casa de Jahvé.
13

1 esguardá, i heus

ací que el rei estava dempeus, damunt el seu solí, a l'entrada ; i els

capitans i els trompeters eren vora el rei, amb tot el poblé del país,

que s'alegrava i sonava les trompetes
;
igualment els cantors, amb

instruments musicals, i els mestres deis himnes de lloances.

Llavors Atalia s'esquincá els vestits, i exclama : Conspiració, cons-

pirado !

14
1 el sacerdot Jóiada féu eixir fora els caps de centenar,

que comandaven aquell exércit, i els digué : Meneu-la fora deis ren-

gles, i qualsevol que la seguís, sigui mort per l'espasa. Car el sa-

cerdot havia dit: No la feu morir en la Casa de Jahvé.
l5 Aquests,

dones, li feren fer lloc d'ambdós costats, i s'adrecá a la porta deis

cavalls, vers la casa del rei, i és allí que la mataren. 16
1 Jóiada con-

clogué entre ell, tot el poblé i el rei, una alianca, segons la qual ha-

vien d'ésser el poblé de Jahvé.
17

1 tot el poblé entra en el temple de

Baal, i el destruí, i enderrocá els seus altars i imatges ; i mata davant

els altars Matan, sacerdot de Baal. 18Jóiada posa guardians en la Casa

de Jahvé, sota l'autoritat deis sacerdots i levites, que David havia

distribu'ft en la Casa de Jahvé perqué oferissin holocaustos a Jahvé,

com está escrit en la Uei de Moisés, enmig de jubilació i de cántics,

segons la disposició de David. 19 Constituí, ultra aixó, porters a les

portes de la Casa de Jahvé a fi que ningú maculat no hi entrés.
20 Des-

prés prengué els caps deis centenars, i els homes iHustres, i els qui

tenien el regiment deis pobles, i tot el poblé del país ; i féu davallar

el rei de la Casa de Jahvé, i passant peí mig de la porta alta, vingue-

ren a la casa del rei, i feren seure el rei damunt el tron reial.
21

1 tot

el poblé del país s'alegrá i la ciutat fou en repós, després que Atalia

havia estat occida per l'espasa.

18.

—

Com está escrit en la Uei de Moi-
sés. Les cerimónies essencials observa-

des en el cuite jahveístic provenien de

Déu per mitjá de Moisés, pero l'orga-

nització deis torns, de la música, etc.

havia estat duta a terme per David.
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JoÁS DE JUDÁ

(C. XXIV.) *I Joás tenia set anys quan comenta a regnar; i regná

quaranta anys a Jerusalem. La seva mare s'anomenava Sebia, de

Bersabé. 2
Joás féu el que és plaent ais ulls de Jahvé, durant tota la

vida del sacerdot Jóiada. 3 Jóiada li féu prendre dues mullers, de les

quals tingué filis i filies.
4 Després d'aixó, Joás tingué l'intent de

restaurar la Casa de Jahvé.
5 Per aixó congregá sacerdots i levites,

i els digué : Aneu per les ciutats de Judá i recolliu any per any, de

tot Israel, diners per a restaurar la Casa del Déu vostre ; i féu aixó

soliícitament.

Pero els levites no foren sollícits.

6 El rei cridá Jóiada, summe sacerdot, i li digué : ¿Per qué no has

vetllat sobre els levites, perqué aportin de Judá i de Jerusalem la taxa

imposada a Israel per Moisés, servidor de Jahvé, i per l'assemblea,

per a la tenda del Testimoni ?
7 Car la impia Atalia i els seus filis

han devastat la Casa de Déu i han fet servir per ais Baals totes les

coses consagrades a la Casa de Jahvé.

8 Llavors el rei ordená que fos feta una caixeta, i que fos posada a

l'exterior de la porta de la Casa de Jahvé.
9
I hom publicá per tot

Judá i Jerusalem que fos duta a Jahvé la taxa que Moisés, servent

de Déu, havia imposat en el desert a Israel.
10 Tots els caps i tot el

poblé se n'alegraren, i aportaren i tiraren en la caixeta tot el que

havien de pagar. 11
1 cada volta que els levites veien que en la caixeta

hi havia molt de diner, la portaven ais inspectors reials ; el secretan

del rei i el comissari del summe sacerdot venien a buidar-la, després

la tornaven a portar al seu lloc ; feien així cada dia i recolliren diner

en abundor. 12 El rei i Jóiada el donaven a aquells encarregats d'exe-

cutar els treballs de la Casa de Jahvé ; i aquests pagaven els talladors

de pedra i els fusters per a restaurar la Casa de Jahvé, així com els

artífexs en ferro i aram per a consolidar la Casa de Jahvé 13 Els

obrers treballaren i la restauració progressá en llurs mans ; restabli-

1, II Rg. xi, 21; xii, 1. — 9, Ex. xxx, 12.



II DE LES CRÓNIQUES - XXIV, 14-24 =49

ren la Casa de Déu en el seu estat antic i la consolidaren. 14 Quan

hagueren finit, portaren davant el rei i davant Jóiada Targent que

restava, i hom en féu atuells per a la Casa de Jahvé, atuells per al

servei i per ais holocaustos, i copes i altres atuells d'or i d'argent.

I hom oferí contínuament holocaustos en la Casa de Jahvé durant

tota la vida de Jóiada.

15
Jóiada esdevingué vell i pie de dies, i morí; i tenia cent trenta

anys quan morí. lfi Hom l'enterrá en la ciutat de David amb els reis,

per tal com havia fet bé a Israel, pertocant a Déu i a la seva Casa.

17 Després de la mort de Jóiada, els capitostos de Judá vingueren

a postrar-se davant el rei ; llavors el rei els escolta. I abandonant la

Casa de Jahvé, el Déu de llurs pares, honoraren les ásseres i llurs

ídols. La ira de Jahvé vingué sobre Judá i sobre Jerusalem a causa

d'aquesta prevaricació. 18 Per a fer-los tornar a ell, Jahvé enviá en-

tre ells profetes que donaren testimoni contra ells, pero no els

escoltaren. 19 L'esperit de Déu revestí Zacarías, fill del sacerdot

Jóiada, que es presenta davant el poblé, i li digué : Així diu Déu

:

¿Per qué traspasseu els comandaments de Jahvé? No reeixireu
;
per-

qué heu abandonat Jahvé, ell també us abandonará. 20
1 conspiraren

contra ell, i l'apedregaren per ordre del rei, en l'atri de la Casa de

Jahvé. 21
Joás no es recordá pas de Taféete que havia tingut per a

ell Jóiada, pare de Zacarías, i féu matar el seu fill. Zacarías digué,

morint : Que Jahvé vegi i fací justicia.

22 Al cap de l'any, l'exércit deis sirienes pujá contra Joás, i vingué

a Judá i a Jerusalem. Mataren entremig del poblé tots els caps del

poblé i enviaren tot llur botí al rei de Damasc. 23 L'exércit deis

sirienes havia vingut amb un petit nombre d'homes i Jahvé lliurá en

les mans llurs un exércit poderos, perqué havien abandonat Jahvé,

el Déu de llurs pares. Els sirienes executaren el judici contra Joás.

2i Quan foren allunyats d'ell i havent-lo deixat en gratis ferides, els

22, Mt. xxiii, 55.

16.

—

En la ciutat de David. O sigui reial de David, i durant la infáncia de
a Jerusalem. Joás, havia dirigit el poblé en nom del

Amb els reis. Semblant privilegi fou rei; per fi assolí d'alliberar la seva na-
únic en tota la historia d'Israel. Jóiada ció de l'opressió tiránica d'Atalia.

havia salvat l'existéncia de la familia
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seus servents conspiraren contra ell, per raó de l'homicidi deis filis

del sacerdot Jóiada, i l'occiren damunt el seu Hit. Així morí, i fou

enterrat a la ciutat de David, pero no en els sepulcres reials.
25 Heus

ací els que conspiraren contra ell : Zabad, fill de Semmaat, dona

ammonita, i Jozabad, fill de Samarit, dona moabita.

26 Quant ais seus filis, al gran nombre de profecies pronunciades

contra ell, i a la manera com fou restaurada la Casa de Déu, aqües-

tes coses están escrites en les memóries del Llibre deis reis.

Amasias, fill seu, regná en el seu lloc.

Amasias

(C. XXV.) 1 Amasias tenia vint-i-cinc anys quan comencá a reg-

nar, i regná vint-i-nou anys a Jerusalem. La seva mare s'anome-

nava Joadan, de Jerusalem. 2
I féu el que és plaent ais ulls de Jahvé,

pero no amb cor perfecte. 3 Quan hagué consolidat el seu reial-

me, féu occir els seus servents que havien matat el rei, el seu

pare; 4 pero no féu morir llurs filis, ans féu com está escrit en

la llei, en el Llibre de Moisés, en el qual Jahvé ha comandat

que els pares no morin pels filis, ni els filis pels pares, ans que

cadascú mori peí seu propi delicie. 5 Després Amasias reuní els de

Judá, i d'aquells constituí, segons llurs famílies pairáis, caps de mi-

lers i caps de centenars per tot Judá i Benjamí ; i els comptá de

l'edat de vint anys en amunt, i trobá que eren tres-cents mil homes

de guerra triats, que portaven llanca i escut. 6 A més, prengué a

sou, d'Israel, cent mil homes de valor, amb cent talents d'argent.

7 Pero un home de Déu vingué a ell, dient: Oh rei, l'exércit d'Israel

1, II Rg. xiv, 2. — 4, Dt. xxiv, 16; II Rg. xiv, 6; Ez. xvm, 20.

5.—De vint anys en amunt. Era l'e- era que els soldats no rebessin cap es-

dat que havia estat fixada per ordenació tipendi. El rei proveía a llur sustenta-

divina en qüestió de servei militar (ct. ció i a llur equipatge, i si assolien vic-

Nm. I, 3; I Par. XXVII, 23), del qual tória, reportaven part del botí. Sola-

eren dispensáis levites i sacerdots. ment els mercenaris rebien un sou fix.

6.— Prengué a sou, com a mercenaris. Cent talents d'argent valien 8,500 pes-

El país havia estat molt delmat per les setes, i per tant, cada soldat rebé vora

guerres anteriors. Aquest fou el motiu vuit pessetes i mitja, que no seria gran

segurament peí qual Amasias fou indui't cosa si no fos acompanyada de la part

a una tal práctica. El costum aleshores del botí.
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no vingui amb tu
;
perqué Jahvé no és amb Israel, i amb tots els

filis d'Efraím. 8 Pero surt sol, actúa, sigues valent en el combat, i

Déu no et deixará pas caure davant l'enemic, car Déu té el poder de

socorrer i de fer caure. 9 Amasias digué a l'home de Déu: Pero

¿qué faig pertocant ais cent talents que he donat a la tropa d'Israel?

I l'home de Déu digué: Está en el poder de Jahvé de donar-te molt

més que aixó. 10 Amasias, dones, destriá els esbarts que li eren

vinguts d'Efrai'm, a fi que se n'anessin a llurs contrades
;
per la qual

cosa s'enfurismaren greument contra Judá, i se'n tornaren a llur

país, abrandats d'ira.

11 Amasias, omplert de coratge, conduí el seu poblé, i ana a la

Valí de la Sal i colpí els filis de Seír, deu mil. 18 Els filis de Judá

prengueren també presoners deu mil homes vius, i els menaren al

cim d'un rocam i els precipitaren daltabaix del rocam i tots foren

trossejats.

13 Pero els esbarts que Amasias havia acomiadat, a fi que no anes-

sin amb ell a la guerra, es llangaren damunt els vilatges de Judá, des

de Samaria fins a Betoron, hi mataren tres mil homes, i llevaren un

gran botí.

14
1 Amasias, tornant de la desíeta deis idumeus, se'n portá els déus

deis filis de Seír, i se'ls dregá en déus, i els adorá, i els oferí perfums.
15 Per aixó la ira de Jahvé s'encengué contra Amasias, i li enviá un

profeta perqué li digués : ¿Per qué has anat a cercar els déus d'un

poblé, els quals no han salvat llur propi poblé de la teva má? 16 Pero

mentre ell parlava al rei, aquest li digué: ¿Has estat tu donat al rei

per conseller? Retira't. ¿Per qué et colpiria? El profeta es retirá,

i digué : Jo sé que Déu ha resolt de destruir-te, perqué has fet aixó

i no has escoltat el meu consell.

n Després d'haver-se aconsellat, Amasias, rei de Judá, enviá dir a

Joás, fill de Joacaz, fill de Jehú, rei d'Israel : Vina i vegem-nos cara

a cara. I Joás, rei d'Israel, enviá a respondre a Amasias, rei de Judá

:

18 L'espinal del Liban enviá a dir al cedre del Liban: Dona la teva filia

per muller al teu fill
;
pero les feres del Liban, passant, trepitjaren

l'espinal.
19Tu has dit: Heus ací que jo he percudit els idumeus, i

17 - ANTIC TESTAMENT tV
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talment el teu cor t'ha enlairat per glorificar-te ; resta ara a casa teva;

¿per qué t'has barrejat en un mal, en el qual cauries tu, i Judá amb

tu? 20 Pero Amasias no hi para esment, perqué alió venia de Déu,

per donar els de Judá en mans de llurs enemics : perqué havien

cercat els déus d'Edom. 21
Joás, dones, rei d'Israel, sortí; i ell i

Amasias, rei de Judá, es veieren l'un a l'altre de cara, a Betsames,

de Judá.
22 Judá fou derrotat per Israel, i cadascú fugí a la seva

habitado.

23
Joás, rei d'Israel, prengué captiu Amasias, rei de Judá, fill de

Joás, fill de Joacaz, a Betsames, i el mená a Jerusalem; i féu un es-

baldrec a la muralla de Jerusalem, de la porta d'Efrai'm fins a la porta

de l'angle, de quatre colzades; 24
i prengué tot l'or i l'argent, i tota

la vaixella que es trobava en la Casa de Déu, en la d'Obededom, i

els tresors reíais, i prengué també ostatges; i se'n torná a Samaría.

25
1 Amasias, fill de Joás, rei de Judá, visqué quinze anys després de

la mort de Joás, fill de Joacaz, rei d'Israel.

26 Quant al restant ais actes d'Amasias, primers i últims, heus ací,

¿no són per ventura escrits en el Llibre deis reis de Judá i d'Israel?

27Ara, del temps que Amasias es decantá de Jahvé, hom tramá

contra ell una conspiració a Jerusalem; se'n fugí a Laquis, pero hom

enviá rera d'ell homes a Laquis, i allí el feren morir. 28 Fou trans-

portat damunt de cavalls, i hom l'enterrá amb els seus pares en la

ciutat de Judá.

Ozias (Azarias)

(C. XXVI.) ^ot el poblé de Judá prengué Ozias, que tenia

setze anys, i hom l'establí rei al lloc del seu pare Amasias. 2 Ell

reconstruí Elat i la reconquistá per a Judá, després que el rei s'adormí

amb els seus pares. 3 Ozias tenia setze anys quan comencá a regnar

;

i regná cinquanta-dos anys a Jerusalem. La seva mare s'anomenava

Jequelia, de Jerusalem. 4 Féu alió que és plaent a Jahvé, enterament

1, II Rg. ziv, 21.

27.— Una conspiració. Tot fa supo- 1-10.— Diverses construccions mili-

sar que fou víctima d'una guerra civil. tars.
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com havia fet Amasias, el seu pare; 5
i s'incliná a recercar Déu,

mentre visqué Zacarías, home entes en les visions de Déu; i mentre

ell recerca Jahvé, Déu el féu reeixir.
G
I sortí i féu guerra amb els

filisteus, i féu esvorancs en les muralles de Get, les de Jabnia, i les

d'Azot, i reconstruí viles al país d'Azot, i entre els filisteus.

7
I Déu li dona ajut contra els filisteus, i contra els árabs, que habi-

taven a Gur-Baal, i contra els maonites. 8 Els ammonites també

duien presents a Ozias, i la seva anomenada pervingué fins a

l'Egipte, perqué ell es féu poderos fora mida. 9 Ozias edifica, a més,

torres a Jerusalem, a la porta de l'angle, i a la porta de la Valí,

i a l'angle; i les fortifica.
10 Edifica així mateix torres al desert, i

va cavar-hi molts pous, per tal com tenia gran munió de bestiar,

com també en el camp i en la plana; tenia treballadors i vinyaters

en les muntanyes, i en el Carmel, perqué amava l'agricultura.

11 Ozias tenia un exércit de guerrers que anava a la guerra per

grups, segons el nombre de llur recensió, feta per má de Jehiel secre-

tari, i de Maasias comissari, sota les ordres d'Hananias, un deis

capitans del rei.
12 El nombre sencer deis caps de la gent de valor

per famílies pairáis era de dos mil sis-cents guerrers, 13
i sota d'ells

tot l'exércit de tres-cents set mil cinc-cents homes, hábils per a la

guerra, i que socorrien el rei contra l'enemic. 14
1 Ozias prepara a

tot aquell exércit escuts i llances i cascos i cuirasses i ares i fones

per tirar pedrés. 15 Féu construir a Jerusalem maquines d'art d'en-

ginyer, per posar-Ies damunt les torres i damunt els angles, per ti-

rar sagetes i pedrés grosses. I la seva anomenada arriba lluny; car

fou meravellosament ajudat, fins que esdevingué poderos.

16 Pero quan esdevingué poderos, el seu cor s'enlairá fins a cor-

rompre's ; i cometé tort contra Jahvé, el seu Déu, i entra en el tem-

ple de Jahvé per a fer perfums damunt l'altar deis perfums. 17 Pero

el sacerdot Azarias entra darrera d'ell, tenint amb ell vuitanta sácer-

es— Porta de l'angle que s'obria vora La porta de la Valí, co és, la que con-
el costat septentrional de les muralles de dula a la valí d'Hinnom.
l'angle nord-oest, o més bé al punt jus- 16-21.—Una usurpació deis poders
tament on la muralla de la ciutat s'unia sacerdotals que és castigada amb la

amb la muralla del Temple. lletjor de la lepra.
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dots de Jahvé, homes valents; 18
i aquests s'oposaren al rei Ozias, i li

digueren : No és per a tu, oh Ozias, d'oferir perfums a Jahvé, ans per

ais sacerdots, filis d'Aaró, que són consagrats per a oferir perfums

;

surt a fora del Santuari, perqué has fet tort, i aixó no et será gloriós

davant Jahvé Déu. 19 Llavors Ozias s'encolerí, tenint a les mans el

perfum per a encensar
;
pero mentre s'irritava contra els sacerdots,

s'alcá la lepra damunt del seu front en preséncia deis sacerdots, en

la Casa de Jahvé, de damunt l'altar deis perfums. 20 El summe sacer-

dot Azarias i tots els sacerdots l'esguardaven, i heus ací que era leprós

en el front, i el feren eixir d'allí precipitadament, i ell mateix es

dona pressa per sortir, perqué Jahvé l'havia colpit. 21
1 el rei Ozias

fou leprós fins al dia de la seva mort, i habita com a leprós en una

casa a part, perqué fou allunyat de la casa reial, jutjant el poblé del

país.
22 Ara, quant al restant deis actes d'Ozias, primers i últims,

el profeta Isaías, fill d'Amós, els ha escrits.
23 Ozias s'adormí amb

els seus pares, en el camp deis sepulcres reíais, car hom deia : Es

leprós. Joatam, el seu fill, regná en el seu lloc.

JOATAM

(C. XXVII.) 1 Joatam tenia vint-i-cinc anys quan comencá a

regnar, i regná setze anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era

Jerusa, filia de Sadoc. 2
I féu el que és plaent ais ulls de Jahvé, ente-

rament com havia fet Ozias, el seu pare, llevat que no entrá en el

Temple de Jahvé; pero el poblé era encara corromput. 3 Edificá

la porta alta de la Casa de Jahvé, i féu moltes construccions en la

muralla d'Ofel. 4 Edificá ciutadelles en les muntanyes de Judá, i cas-

tells i torres en els boscos; 5
i combaté contra el rei deis filis d'Am-

mon i vencé els ammonites. I aquell any li donaren cent talents

d'argent i deu mil cors de gra i altres tants d'ordi ; altre tant li pa-

garen els filis d'Ammon el segon i el tercer any.

21, II Rg. xv, 5. — !, II Rg. xv, 33.

No és per a tu. Aquest llenguatge a Israel entre el poder civil i el poder
coratjós i pie de dignitat ve a posar religiós, malgrat de l'ámbit amplíssim
ben clara la distinció volguda per Déu del poder teocrátic.
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6 Joatam, dones, es fortifica, per tal com ell havia adrecat els seus

camins a la presencia de Jahvé, el seu Déu.
7 Quant al restant deis actes de Joatam, i totes les seves batalles,

i tot el que féu, heus ací que tot aixó está escrit en el Llibre deis

reis d'Israel i de Judá.
8 Tenia vint-i-cinc anys quan comencá reg-

nar, i regná setze anys a Jerusalem. 9 Joatam s'adormí amb els seus

pares, i hom l'enterrá en la ciutat de David. Acaz, el seu fill, regná

al seu lloc.

Acaz

(C. XXVIII.) *Acaz tenia vint anys quan comencá a regnar, i

regná setze anys a Jerusalem ; i no féu el que és plaent ais ulls de

Jahvé, com David, el seu pare, 2 ans caminá pels viaranys deis reis

d'Israel, i fins fabricá estatúes de fosa ais Baals, 3
i cremá perfums

en la valí de Ben-Hinnom, i féu passar el seu fill peí foc, segons les

abominacions de les nacions, que Jahvé havia foragitat de davant

deis filis d'Israel.
4
Ell sacrificava també i oferia perfums ais alts

cims, i damunt les collades i sota tot arbre verdejant. 5 Per aixó

Jahvé, son Déu, el doná a les mans deis sirienes, i aquests el derro-

taren, i prengueren captiva una gran munió de la seva gent, i la

menaren a Damasc. També fou donat en mans del rei d'Israel, que

el va colpir d'una gran desfeta.

6 Facee, fill de Romelias, occí en un sol dia cent vint mil homes

de Judá, tots homes de valor, per tal com havien abandonat Jahvé,

el Déu de llurs pares. 7 Zecri, guerrer d'Efraim, occí Maasias, fill

del rei, i Ezrica, cap del palau, i Elcana, el segon després del rei.

8
I els filis d'Israel menaren en captiveri dos-cents mil de llurs ger-

mans, entre dones i filis i filies; i feren encara damunt d'ells un

gran botí, que se'n dugueren a Samada.

Ara, aquí hi havia un profeta de Jahvé, el nom del qual era Oded,
9

i sortí a l'encontre de l'exércit que entrava a Samaría, i els digué :

Heus ací que Jahvé, Déu deis vostres pares, perqué estava encolerit

1, II Rg. xvi, 2.
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contra Judá us els ha lliurat a les mans ; i vosaltres els heu morts

amb un furor que ha arribat fins el cel.
10

1 ara, delibereu per sot-

metre els filis de Judá i de Jerusalem per servents i serventes. Peró,

¿vosaltres no teniu també molts torts contra Jahvé, el vostre Déu?
11 Ara, dones, escolteu-me, i torneu els captius que heu pres d'entre

els vostres germans
;

per tal com hi ha ira encesa contra vosaltres

de part de Jahvé.

12 Llavors alguns d'entre els caps deis filis d'Efrai'm, Azarias fill

de Johanan, Baraquias fill de Mosollamot, Ezequias fill de Selium, i

Amasa fill d'Adalí, s'alcaren contra els qui venien de la guerra, 13
i

els digueren : Vosaltres no fareu pas entrar ací els captius ; car és

per carregar-nos d'una falta envers Jahvé que vosaltres penseu a

afegir ais nostres pecats i a les nostres faltes ; car gran és la nostra

falta, i la roentor de la cólera de Jahvé és damunt Israel.
14 Els sol-

dats abandonaren els captius i el botí davant els caps i davant tota

l'assemblea. 15
1 els homes que han estat esmentats per Uurs noms

s'alcaren, i havent pres els captius, revestiren amb el botí tots els

que eren ñus, donant-los hábits i calcat; després els feren menjar i

beure, i els ungiren, i transportant damunt d'ases tots els que de-

fallien, els menaren a Jericó, la ciutat de les palmeres, vora llurs

germans, i ells tornaren a Samaría.

16En aquell temps, el rei Acaz enviá per demanar socors al rei

de l'Assíria.
17 Ara, fins els idumeus havien vingut, i havien colpit

Judá, i se n'havien endut captius. 18
1 també els filisteus havien fet

incursions damunt les ciutats de la plana i de la part meridional de

Judá, i havien pres Betsames, Acalon, Gaderot, Socco i les ciutats

de la seva dependéncia, Gamzo i les ciutats de la seva dependencia,

i s'hi havien establert.
19 Perqué Jahvé havia humiliat Judá per raó

d'Acaz, rei d'Israel, que havia desencadenat la llicéncia a Judá i

havia comés faltes contra Jahvé. 20 Telgat-Falnasar, rei d'Assíria,

vingué contra ell, el posá en destret, i no el fortificá pas. 21 Perqué

16.— En aquell temps. Qo és, durant Al rei de l'Assíria. £0 és, Teglat-

la guerra que sostenía contra els si- falasar III. Es tracta d'un plural ma-
rienes i Israel. jestátic.
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Acaz havia pres una part deis tresors de la Casa de Jahvé, i del palau

reial, i deis caps, i en féu presents al reí deis assiris, el qual, pero,

no li presta cap ajut.
22

1 al temps que ell era en destret, continuava

encara més a cometre torts contra Jahvé ; tal era el rei Acaz ;
23

i

sacrifica ais déus de Damasc que l'havien derrotat, i digué : Puix

que els déus deis reis de Siria els ajuden, jo els oferiré sacrificis, a fi

que m'ajudin també a mi. Pero li foren ocasió de ruina per a ell i per

a tot Israel.
24

I Acaz reuní els atuells de la Casa de Déu, i els tros-

sejá; i tanca les portes de la Casa de Jahvé, i es féu altars per tots

els angles de Jerusalem. 25
1 es féu alts cims en cadascuna de les

ciutats de Judá per oferir perfums a d'altres déus. Així irrita Jahvé,

Déu deis seus pares.

26 Ara, quant al restant deis actes d'Acaz, i totes les seves vies, les

primeres i les últimes, heus ací que aixó és escrit en el Llibre deis

reis de Judá i d'Israel.
27 Acaz s'adormí amb els seus pares, i hom

l'enterrá en la ciutat a Jerusalem, pero no fou pas posat en els se-

pilieres deis reis d'Israel. I Ezequias, el seu fill, regná al seu lloc.

Ezeqtjias

(C. XXIX.) Ezequias tenia vint-i-cinc anys quan comencá a reg-

nar i regná vint-i-nou anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era

Abia, filia de Zacarías. 2
I féu el que és plaent ais ulls de Jahvé, en-

terament com havia fet David, el seu pare. 3 Al primer any del seu

reialme, en el primer mes, obrí les portes de la Casa de Jahvé i les

restaura; 4
i féu venir els sacerdots i els levites, i els congregá a la

placa oriental ;
5

i els digué: Oh levites, escolteu-me: santifiqueu-

vos ara, i santifiqueu la Casa de Jahvé, el Déu deis vostres pares, i

traieu fora del santuari les coses immundes; 6 perqué els nostres

pares han fet tort i han fet el mal ais ulls de Jahvé, Déu nostre, i

l'han abandonat, i han girat llurs rostres ben lluny del Tabernacle de

Jahvé, i li giraren les espatlles; 7
i fins tancaren les portes del pór-

1, n Rg. xvnt, 1.
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tic, i han apagat les llánties, i no han fet perfums, ni ofert holocaus-

tos, en el lloc sant, al Déu d'Israel. 8 Per aixó, la ira de Jahvé ha

vingut damunt Judá, i damunt Jerusalem; i ell els ha fets objecte de

terror, de desolació i de vergonya, com veieu amb els ulls.
9
I heus

ací que els nostres pares han caigut per l'espasa, i els nostres filis i

les nostres filies i les nostres mullers están en captiveri per aixó.

10 Ara, jo tinc intent de fer alianza amb Jahvé, Déu d'Israel, a fi

que l'abrusament de la seva ira es decanti de nosaltres. 11
Filis meus,

no us equivoqueu ara : perqué Jahvé us ha triat per presentar-vos

davant d'ell, per servir-lo, i per ésser-li ministres, i per fer-li per-

fums.

12 Llavors s'alcaren els levites : Mahat fill d'Amasai, Joel fill d'A-

zarias, deis filis deis caatites; deis filis de Merari, Cis; deis filis d'Ab-

di, Azarias, fill de Jalaleel ; els gersonites, Joah fill de Zemma, Edeu

fill de Joah; 13
els filis d'Elisafan, Samri i Jahiel ; filis d'Asaf, Zaca-

rías i Matanias ;
14

filis d'Heman, Jahiel i Semei ; i filis d'Hiditum, Se-

meias i Oziel. 15 Reuniren llurs germans, i després d'haver-se san-

tificat, vingueren segons l'ordre del rei, segons les paraules de Jah-

vé, per a purificar la Casa de Jahvé.
16 Els sacerdots entraren en

l'interior de la Casa de Jahvé, per a purificar-la ; feren sortir a l'atri

de la Casa de Jahvé totes les impureses que trabaren en el Temple de

Jahvé, i d'allí les prengueren els levites per endur-se-les a la valí de

Cedrón. 17 Comentaren a purificar el primer dia del primer mes; el

vuité dia del mes, entraren en el pórtic de Jahvé, i passaren vuit dies

a purificar la Casa de Jahvé, el setzé dia del primer mes havien

acabat.

18
1 es presentaren tot seguit al rei Ezequias, i digueren : Hem pu-

rificat la Casa de Jahvé, Faltar deis holocaustos i tots els seus atuells,

la taula de proposició i tots els seus atuells.
19

1 tots els que el rei

havia profanat per les seves transgressions durant el seu regnat, heus

ací que són davant Faltar de Jahvé.
20

I el rei Ezequias, havent-se

alcat al matí, reuní els caps de la ciutat, i puja a la Casa de Jahvé.

17.

—

El primer dia del primer mes. dies per a l'atri intern i extern, i els al-

Qo és, Nissan (entre mar? i abril), vuit tres vuit per a les altres partsde l'edifici.
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21
1 feren portar set vedells, i set moltons, i set anyells, i set bocs, en

sacrifici peí pecat, peí regne, i peí santuari, i per Judá. I el rei di-

gué ais filis d'Aaró, sacerdots, que els oferissin damunt Faltar de

Jahvé.

22Aquests, dones, degollaren aquells bous, i els sacerdots reberen

la sang i l'escamparen damunt l'altar; després degollaren els mol-

tons, i escamparen la sang damunt l'altar. Degollaren també els

anyells, i escamparen la sang damunt l'altar.
23 Després feren atansar

els bocs del sacrifici peí pecat, davant el rei, i davant la congregació,

els quals posaren les mans damunt d'aquests; 24
i els sacerdots els

degollaren, i escamparen llur sang damunt l'altar, com a sang de

sacrifici peí pecat, per a fer l'expiació de tot Israel
;
perqué el rei

havia dit que es fes aquest holocaust i aquest sacrifici peí pecat, per

a tot Israel.
25 Féu coHocar els levites en la Casa de Jahvé amb

timbáis, amb citares i amb arpes, segons l'ordre de David, de Gad,

el vident del rei, i de Natán el profeta; car aquesta ordre venia de

Jahvé per má deis seus profetes. 26 Els levites, dones, foren presents

amb els instruments de David, i els sacerdots amb les trompetes.

27 Llavors Ezequias comanda que fos ofert l'holocaust, comencá el

cant de Jahvé, i les trompetes, i els instruments de David, rei

d'Israel.
28

1 tota l'assemblea adorava, i es cantaven cántics, i les

trompetes sonaven; tot aixó fins que l'holocaust fou acomplert.

29
1 quan hom finí d'oferir l'holocaust, el rei i tots els qui es troba-

ven amb ell, s'inclinaren i adoraren.

30 Llavors Ezequias es mogué a dir : Ara vosaltres us heu consa-

grat a Jahvé : atanseu-vos i presenteu els sacrificis i les ofrenes de

lloances, en la Casa de Jahvé. Així l'assemblea presenta sacrificis

i ofrenes de lloances; i tots els qui foren de cor géneros oferiren

holocaustos. 31 El nombre deis holocaustos que l'assemblea pre-

senta fou de setanta bous, de cent moltons i de dos-cents anyells

;

tot aixó en holocaust a Jahvé.
32

1 les altres bésties consagrades

foren sis-cents bous i tres mil moltons. 33Peró els sacerdots eren

pocs, talment que no pogueren escorxar tots els holocaustos; i per

aixó els levites, llurs germans, els ajudaren, fins que l'obra fou
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acomplerta, i fins que els altres sacerdots s'hagueren purificat; puix

que els levites foren de cor més dret que no pas els sacerdots per

purificar-se. 34
1 inclús hi havia gran nombre d'holocaustos, ultra

els greixos de sacrificis de donar grácies, i les ofrenes d'efusió deis

holocaustos. I així el servei de la Casa de Jahvé fou restablert. 35
1

Ezequias, i tot el poblé, s'alegrá que Déu hagués així disposat el

poblé; puix que aquesta cosa fou feta inesperadament.

Celebració solemne de la Pasqjua

(C. XXX.) 1 Després, Ezequias enviá a dir a tot Israel, i a Judá, i

fins escriví lletres a Efrai'm i Manassés, que vinguessin a la Casa de

Jahvé a Jerusalem, per celebrar la Pasqua a Jahvé Déu d'Israel.

-'Ara, el rei i els seus principáis oficiáis, i tota l'assemblea, havien

pres consell a Jerusalem de celebrar la Pasqua al segon mes, 3 com

sigui que no haguessin pogut celebrar-la en el seu temps, perqué els

sacerdots no s'havien purificat en nombre suficient, i també perqué el

poblé no estava congregat a Jerusalem. 4
I la cosa plagué al rei i a

tota l'assemblea. 5
I establiren de fer passar un ban per tot Israel, de

Bersabé fins a Dan, que es vingués a celebrar la Pasqua a Jahvé,

Déu d'Israel, a Jerusalem
;
per tal com no l'havien celebrada amb

aquella freqüéncia que está escrit.
6 Els corredors, dones, anaren,

amb lletres de part del rei i deis seus principáis oficiáis, per tot

Israel i Judá, dient demés a boca, segons el comandament del rei

:

1 . — A tot Israel i a Judá. Ezequias primer mes— com está ordenat en l'É-

decideix la celebració de la Pasqua per xode, XII, 6, pero la mateixa llei per-

a tot el pais de la Palestina. El reialme metia que els particulars poguessin ce-

del Nord havia caigut en poder deis lebrar la Pasqua en el segon mes, quan
assiris, i el rei Oseas amb la flor de la per rao de viatge o d'impuresa legal no
nació gemegava en captiveri (V. Rg. haguessin pogut celebrar-la en el temps

XVII, 3-6). Els israelites escapats de prescrit (cf. Nm. IX, 6-13). Ezequias

tan terrible flagell tenien els ánims ben i el seu consell judicaren poder esten-

dispostos, sembla, a la conversió. I dre la llibertat de la llei a tot el po-

Ezequias vol aprontar aquesta avinen- ble, perqué mancaven sacerdots que

tesa per a atreure les tribus cismátiques estiguessin purificats segons els ritus

al cuite del Déu veritable. legáis per a i'oferiment de les victimes,

2. — Al segon mes. El temps ñor- i demés, no hi havia temps material

mal, hauria estat el 14 de Nisan — el per advertir el poblé.
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Filis d'Israel, convertiu-vos a Jahvé, Déu d'Abraam, d'Isaac i d'Israel

;

j ell s'adrecará vers el restant de vosaltres, que heu estat alliberats de

les mans deis reis deis assiris.
7
I no sigueu com els vostres pares,

i com els vostres germans, que han fet tort contra Jahvé, Déu

de llurs pares; per la qual cosa ell els ha deixats desoláis, com veieu.

8 Ara, no enduriu el vostre bescoll, com han fet els vostres pares; es-

teneu les mans a Jahvé, i veniu al seu santuari, que ell ha consagrat

a perpetui'tat, i serviu Jahvé, Déu vostre; i la roentor de la seva ira

es decantará de vosaltres. 9 Perqué si us convertiu a Jahvé, els

vostres germans i els vostres filis trobaran pietat vora aquells qui

els han menats en captiveri, inclús per tornar en aquest país, perqué

Jahvé, Déu vostre, és piados i misericordiós, i no girará la seva

fac lluny de vosaltres, si vosaltres us convertiu a ell.
10 Aquells

corredors, dones, passaren de ciutat en ciutat, al país d'Efraím i de

Manassés, i fins a Zabulón; pero la gent feia burla d'ells i els escar-

nía.
nAixí i tot, alguns homes d'Asser, i de Manassés, i de Zabulón,

s'humiliaren i vingueren a Jerusalem. 32 La má de Déu fou també a

Judá, per a donar-los un mateix cor, per a fer el que el rei i els

principáis havien comandat per la paraula de Jahvé.
13 Així es

congregá a Jerusalem una gran gernació, per celebrar la festa deis

ázims, en el segon mes; hi hagué una gran reunió. 14
1 s'alcaren

i tragueren els altars que eren a Jerusalem, tragueren també tots

els altars d'oferir perfums, i els Henearen en el torrent de Cedrón.
15 Després es sacrificá la Pasqua en el dia catorzé del segon mes.

Ara, els levites restaven confosos, i s'havien santificat, i havien dut

holocaustos a la Casa de Jahvé. 16 Per qué, aquests es presentaren a

llur ofici, segons els és ordenat per la llei de Moisés, home de Déu;

i els sacerdots escampaven la sang, rebuda de les mans deis levites.

17 Puix que molts eren en la reunió que no s'havien purificat; i per

aixó els levites tingueren cura d'escampar anyells de la Pasqua

per tots aquells qui no eren purs, per a sacrificar aquells anyells

a Jahvé.
18 Perqué una gran part del poblé, molts d'Efraím i de

Manassés, i d'Issacar i de Zabulón, no s'havien purificat; ans

menjaren la Pasqua altrament de com és escrit. Pero Ezequias
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prega per ells, dient: 19 Jahvé que és bondadós, sigui aplacat envers

cadascun deis qui hagin inclinat el seu cor a cercar Déu, Jahvé Déu

deis seus pares, per bé que aixó no hagi estat segons la puresa del

santuari. 20
1 Jahvé exaudí Ezequias, i perdona el poblé. 21Així els

filis d'Israel, que es retrobaren a Jerusalem, celebraren la festa deis

ázims durant set dies amb gran alegría; i cantant els levites i els

sacerdots lloances per cada día a Jahvé.
22

1 Ezequias parla afec-

tuosament a tots els levites que eren ben amatents al servei de

Jahvé; i menjaren victimes de la festa, set dies, sacrificis d'acció

de grácies, i celebrant Jahvé, Déu de llurs pares. 23
I tota l'assemblea

prengué consell de celebrar altres set dies, i els celebraren joiosa-

ment. 24 Perqué Ezequias, rei de Judá, presenta a l'assemblea mil

vedells, i set mil ovelles ; els principáis presentaren també a l'as-

semblea mil vedells i deu mil ovelles; i molts sacerdots s'havien

santificat.
25

I tota l'assemblea de Judá s'alegrá, com també els

sacerdots i els levites, i tota l'assemblea d'aquells qui havien vingut

deis país d'Israel, i els adventicis que havien vingut del país d'Israel

habitaven a Judá.
26 Hi hagué gran alegría a Jerusalem; perqué

del temps de Salomó, fill de David, rei d'Israel, no s'havia vist res

de semblant a Jerusalem. 27 Després els sacerdots levítics s'al^aren

i beneiren el poblé, i llur oració pervingué fins al cel, a Pestañea de

la santedat de Jahvé.

Destrucció dels ídols

(C. XXXI.) x Ara, després que totes aqüestes coses foren acom-

plertes, tots els israelites que es trobaven allí eixiren per les ciutats

de Judá i trossejaren les estátues, i tallaren les ásseres, i destru'fren els

alts cims i els altars de tot Judá i de Benjamí; el mateix feren

els d'Efraím i Manassés, fins a una destrucció completa. Després,

tots els filis d'Israel tornaren cadascún a la seva possessió, a llurs

contrades.
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ReGULARITZACIÓ DELS SERVEIS EN EL TEMPLE

2 Ezequias restablí també les classes de sacerdots i de levites, se-

gons llurs distribucions, cadascun segons el seu ministeri, sacerdots

i levites, per a oferir holocaustos i sacrificis d'acció de grácies, per al

servei del cuite, per ais cants i les lloances, i a les portes del camp de

Jahivé.
3 Ordena també la part que el rei forniria deis seus béns per

a holocaustos : per ais holocaustos del matí i del vespre, i per ais ho-

locaustos deis dissabtes i de les calendes, i de les festes solemnes,

com está escrit en la llei de Jahvé; 4
i digué al poblé, ais habitants

de Jerusalem, que donessin ais sacerdots i ais levites llur part, a fi

que s'adherissin fortament a la llei de Jahvé.
5
I quan fou divulgat

aquest comandament, els filis d'Israel portaren les primícies del

forment, del vi, de l'oli, de la mel, i de tot fruit del camp, en gran

quantitat
;
portaren encara els delmes de tota cosa abundantment.

6 Els filis d'Israel i de Judá que habitaven en les ciutats de Judá,

aportaren també els delmes del bestiar gros i menut, i els delmes

de les coses sagrades, consagrades a Jahvé, llur Déu, i les posaren

en munts. 7 Al tere, mes comentaren a acumular aquells munts i al

seté mes finiren. 8
I Ezequias i els principáis vingueren, i veieren

aquells munts, i benei'ren Jahvé i el seu poblé Israel.
9
I Ezequias

demaná comptes ais sacerdots i ais levites, sobre aquells munts. 10
1

Azadas, principal sacerdot, de la familia de Sadoc, li digué : Des

que s'ha comen^at a dur aquesta oferta a la Casa de Jahvé, hem

2.— A les portes del camp de Jahvé. ministres del santuari, els ha estat ne-

£0 és, en el Temple i própiament en cessária la independéncia de tota preo-

l'atri deis sacerdots. El Temple és con- cupació i neguit deis béns terrenals, per

siderat com l'acampament de Jahvé, a tal d'acomplir com cal llurs funcions.

l'entorn del qual els levites serven la Es la llei de viure de l'altar (cf. Nehem.
guárdia. XIII, 10-14; I Cor. IX, 4 ss.; II Tess.

4.

—

A fi que s'adherissin fortament. III, 9 ss ).

Ocupats els sacerdots en el servei de 7.

—

Al tere mes. Maig-juny, en qué
l'altar i del Temple, en el cant de les es feia la collita deis cereals.

lloances de Déu, etc., cal que no siguin El seté mes. Setembre-octubre, en
absorbits per la preocupado del man- els quals es feien les darreres collites,

teniment propi. En tots els temps, ais com la verema, etc.
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menjat i hem restat saciats, i encara n'ha sobrat molt; perqué Jahvé

ha beneít el seu poblé, i alió que ha sobrat és aquesta gran abundor.
11

1 Ezequias comanda que posessin en ordre els cellers i els gra-

ners en la Casa de Jahvé ; i els posaren en ordre, 12
i hi portaren a

dins fidelment les ofertes i els delmes, i les coses consagrades ; i el

levita Conenias en tingué la intendéncia, i Semei, el seu germá,

sota d'ell.
13

Jahiel, Azarias, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel,

Jesmaquias, Mahat i Banaias eren comissaris sota Conenias i Semei,

el seu germá, per ordre del rei Ezequias, i d'Azarias, cap de la Casa

de Déu. 14 El levita Coré, fill de Jemma, que era porter a l'orient,

era encarregat deis dons voluntaris oferts a Déu, per a distribuir les

ofertes elevades a Jahvé i les coses santíssimes. 15
I sota ell estaven

lleialment en les ciutats deis sacerdots, Edén, Benjamí, Jesué, Se-

meias, Amarías i Sequenias, per a fer la distribució a llurs germans,

grans i petits, segons llurs classes; 16 co és, a tots aquells qui en-

traven en la Casa .de Jahvé, segons llur ministeri, per llurs torns,

conforme a llurs distribucions, llur porció dia per dia, i ultra els

máseles d'entre ells, que foren inscrits per genealogies, de l'edat de

tres anys per amunt. (
17 Ara, el registre deis sacerdots i deis le-

vites, per llurs genealogies, segons llurs famílies pairáis, fou fet

de l'edat de vint anys en amunt, segons llurs oficis i segons llurs

classes.) 18 El susdit registre comprenia tota la multitud de llurs fa-

mílies, llurs mullers, llurs filis i filies, car en llur fidelitat ells es

consagraven a les coses santes. 19 Igualment, quant ais sacerdots

filis d'Aaró, que estaven en els camps de la rodalia de llurs ciutats,

en cada ciutat hi havia homes deputats per nom, per a donar les

porcions a tots els máseles d'entre els sacerdots, i a tots els levites

inscrits per llurs genealogies. 20 Així féu Ezequias per tot Judá ; i

féu el que és bo i dret i lleial davant Jahvé, el seu Déu. 21 En tota

obra que emprengué per al servei de la Casa de Déu, per la llei i

els comandaments cercant el seu Déu, treballá amb tot el seu cor

i prospera.
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Invasió de Sennaquerib

(C. XXXII.) ^esprés d'aquestes coses, i aquesta fidelitat, Sen-

naquerib, rei deis assiris, vingué, i entra a Judá, i posa campament

vora les ciutats fortes, i pensá apoderar-se'n. 2 Ezequias, veient que

Sennaquerib havia vingut, i que es girava vers Jerusalem per com-

batre-la, 3 s'aconsellá amb els seus principáis oficiáis, i amb els seus

homes de valor, d'obturar les aigües de les fonts, que eren fora de la

ciutat; i li prestaren ajut.
4
I una gran multitud es reuní, i obturaren

totes les fonts, i el torrent que s'escampa al mig del camp, dient:

¿Per qué el rei deis assiris, venint, hauria de trobar abundor d'ai-

gües? 5
E11 s'encoratjá també per restaurar totes les muralles ender-

rocades i les al<;á fins a les torres ; i de la part d'enfora edifica un

altre mur. I fortifica Mello en la ciutat de David; i féu fer armes i

escuts en gran quantitat, 6
i ordena capitans de guerra damunt el seu

poblé, i els congrega vora seu en la placa de la porta de la ciutat;

i els conforta, dient :

7 Preneu coratge i fortifiqueu-vos ; no temeu i

no us espaordiu peí rei deis assiris, ni per tota la multitud que és

amb ell
;
perqué amb nosaltres n'hi ha un de major que amb ell

;

8 amb ell hi ha brac. de la carn, pero amb nosaltres és Jahvé, Déu

nostre, per socórrer-nos i per combatre les nostres batalles. I el poblé

s'asserená damunt les paraules d'Ezequias, rei de Judá.
9 Després

d'aixó, Sennaquerib, rei deis assiris, estant a Laquis amb totes les

forces del seu imperi, enviá els seus servents vers Jerusalem, a Eze-

quias, rei de Judá, i a tots els jueus que eren a Jerusalem, per dir-

los :

10 Aixi ha dit Sennaquerib, rei deis assiris: ¿En qué us refieu

vosaltres per romandre a Jerusalem assetjats?
11 No us sedueixi Eze-

quias, per reduir-vos a morir de fam i de set, dient : Jahvé, el nostre

Déu, ens salvará de la má del rei deis assiris.
12 ¿No ha tret aquest

Ezequias els alts cims i els altars d'aquest, i ha dit a Judá i a Jerusa-

lem: 13 Adoreu solament davant un altar, i feu cremar damunt d'a-

1, II Rg. xvin, 13; Ecli. xtvin, 20; Is. xxxvi, 1.
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quest els vostres sacrificis?
14

¿ Quin, d'entre tots els déus d'aquelles

nacions que els meus pares han destruít, ha pogut salvar el seu poblé

de la seva má, perqué el vostre Déu us en pugui salvar? 15 Ara,

dones, no us enganyi Ezequias, i no us sedueixi en aquesta ma-

nera i no li presteu fe; car si cap déu de cap nació, o reialme, no

ha pogut salvar el seu poblé de la meva má, ni de la má deis meus

pares, quant menys us salvará el vostre Déu de la meva má! 16
1 els

servents d'aquest digueren encara moltes altres coses contra Jahvé

Déu, i contra Ezequias, el seu servent. 17 Sennaquerib escriví, ultra

aixó, lletres per escarnir Jahvé, Déu d'Israel, i per parlar contra ell, en

aquests termes : Així com els déus de les nacions no han salvat llurs

pobles de les meves mans, així també el Déu d'Ezequias no salvará el

seu. 18 Cridaren encara en alta veu, en llengua hebraica al poblé de

Jerusalem, que era dalt de les muralles, per espaordir-lo, i per con-

torbar-lo, per a prendre així la ciutat.
19

1 parlaren del Déu de Jeru-

salem com deis déus de les nacions de la térra, obra de mans

d'homes. 20 Llavors el rei Ezequias i el profeta Isaías, fill d'Amós,

feren oració per aqüestes coses, i cridaren vers el cel.
21

1 Jahvé enviá

un ángel que destruí tot home valent, i tot cap i capitá que era en

el camp del rei deis assiris
;
per la qual cosa ell se 'n torná avergo-

nyit al seu país. I havent entrat en la casa deis seus déus, aquells

que havien eixit de les seves entranyes, l'occiren allí amb l'espasa.

22 Així Jahvé salvá Ezequias i els habitants de Jerusalem de la

má de Sennaquerib, rei deis assiris, i de la má de tothom ; i l'alli-

berá de tot l'entorn. 23
1 molts portaven ofrenes a Jahvé a Jerusa-

lem, i coses precioses a Ezequias, rei de Judá. I després de tot

aixó, fou enaltit entre totes les nacions. 24 En aquells dies, Eze-

quias emmalaltí fins a la mort
;
pero féu oració a Jahvé, i ell li parlá

i li doná un senyal. 25 Pero Ezequias no fou agrait peí benefici

rebut, perqué el seu cor s'enaltí
;
per aixó hi hagué indignació contra

ell, contra Judá i contra Jerusalem. 26 Pero tanmateix Ezequias,

amb els habitants de Jerusalem, es va humiliar d'aixó, que el seu cor

s'hagués enorgullit ; i per aixó la indignació de Jahvé no vingué da-

21, Tob. 1, 21. — 24, II Rg. xx, 1; Is. xxxvhi, i.
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munt d'ells al temps d'Ezequias. "Ezequias, dones, tingué grandís-

simes riqueses i gloria ; i atresorá argent i or, i pedrés precioses, i

aromes, i escuts, i preciosos ornaments. 28 Féu magatzems per a

l'entrada del forment, del vi i de l'oli, i estables per a tota classe

de l'arment, i cledes vora d'aquells. 29 Féu també ciutats, i adquirí

molt de bestiar petit i gran, per tal com Déu li havia dat riqueses

foramida. 30 Ezequias fou el que obtura la font alta de les aigües

de Gihon, i conduí aquella aigua, dret sota térra, de l'occident a la

ciutat de David. I Ezequias reeixí en totes les seves empreses. 31
1

en aquest estat, els ambaixadors deis princeps de Babilonia, els quals

havien enviat a ell per informar-se del miracle que s'havia esdevingut

en el país, Déu el deixá, per a fer prova d'ell, per a conéixer tot el

que tenia en el seu cor. 32 Ara, quant al restant deis fets d'Eze-

quias, i les seves piadoses obres, heus aci que aqüestes coses están

escrites en la visió del profeta Isaías, fill d'Amós, en el Llibre deis

reis de Judá i d'Israel.
83 Ezequias s'adormí amb els seus pares, i fou

enterrat en la part més alta deis sepulcres deis filis de David. I tot

Judá, i els habitants de Jerusalem, li feren honor a la seva mort. I

Manassés, fill seu, regná en lloc seu.

Manassés i Amon

(C. XXXIII.) 1 Manassés tenia dotze anys, quan comen^á a

regnar, i regná cinquanta-cinc anys a Jerusalem; 2
i féu el mal ais ulls

de Jahvé, segons les abominacions de les nacions que Jahvé havia

foragitat a la fac. deis filis d'Israel; 3
i reconstruí els cims, que Eze-

quias, el seu pare, havia desfet, i dre$á els altars ais Baals, i féu ásse-

res, i adorá tot l'exércit del cel, i el serví.
4 Edificá encara altars en

1, II Rg. xxi, 1 . — 4, II Sm. vii, 10.

31. — Per informar-se. Aquest era

probablement un motiu secundan de la

visita. Merodac-Baladan, rei de Babi-

lonia, tenia intent de fer entrar Ezequias

en una alianza contra l'Assiria. Eze-
quias pecá de vanitat i ostentado con-

cedint ais legats babilonis una rebuda
massa afalagadora i mostrant-los totes

les riqueses del seu palau, i per aixó

mateix fou severament reprotxat peí

profeta Isaías, el qual prengué peu d'a-

quest fet per a predir li el captiveri de

Babilonia per ais seus descendents.

3.

—

L'exércit del cel. Qo és, els as-

tres, com el sol, els planetes.

I 8 - ANT1C TESTA MENT IV
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la Casa de Jahvé, de la qual Jahvé havia dit : El meu nom será a Je-

rusalem per sempre. 5
I edifica aquells altars a tot l'exércit del cel en

els dos atris de la Casa de Jahvé.
6 Féu també passar els seus filis peí

foc, en la valí deis filis de Ben-Ennom; i seguia els somnis, auguris,

i encanteris; i establí un esperit de Pitó i endevinaires. Féu el mal

ais ulls de Jahvé, per despitar-lo. 7 Posa l'escultura del simulacre

que havia fet, en la Casa de Déu, de la qual Jahvé havia dit a David,

i a Salomó, el seu fill: Jo posaré el meu nom perpetualment en

aquesta Casa, i a Jerusalem, que jo he elegit entre les tribus d'Israel;

8
i no íaré moure el peu d'Israel de damunt la térra, que jo he

ordenat per ais vostres pares, sempre que aquests prenguin cura de

fer tot alió que jo he comandat, i segons tota la llei i els estatuts i

les ordenacions donades per Moisés.

9 Manassés, dones, desvia Judá i els habitants de Jerusalem, per

fer mal, més que les nacions que Jahvé havia destrui't a la fac

deis filis d'Israel.
10 Jahvé parla a Manassés i al seu poblé: pero ells

no hi pararen esment. 11 Per aixó Jahvé féu venir contra ells els caps

de l'exércit del rei deis assiris, els quals prengueren Manassés amb

croes, i el lligaren amb dues cadenes d'aram, i el menaren a Babi-

lónia. 12 Quan fou en el destret, implora Jahvé, son Déu, i s'humiliá

profundament davant el Déu deis seus pares. 13
Ell prega, i Jahvé,

deixant-se doblegar, escolta la seva súplica i el reconduí a Jerusalem

en la seva reialesa. I Manassés reconegué que Jahvé és Déu.
14

1 després d'aquestes coses, Manassés edifica la muralla exterior

de la ciutat de David, de l'occident vers Gihon, en la valí, fins a la

porta deis peixos, i de tot a l'entorn fins a l'Ofel; i aixecá aquella

muralla molt amunt ; i posa caps militars per totes les ciutats for-

tes de Judá.
15

1 tragué fora de la Casa de Jahvé els déus estran-

gers, el simulacre, i tots els altars que havia edificat en la muntanya

de la Casa de Déu i a Jerusalem; i els tragué fora de la ciutat.

7, I Rg. na, 18.

6.

—

Seguia els somnis. La nigromán- Implora Jahvé. Literalment: acaroná

cia, la magia i tota mena de superstició. la fa$ de Jahvé. En l'apéndix al text

12-13.—Penitencia de Manassés. No de la Vulgata hi ha una pregaría apó-

és recordada en el Llibre deis Reis. crifa relativa a Manassés.
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16 Reféu l'altar de Jahvé, i sacrifica damunt d'aquell sacrificis d'acció

de grácies i de Uoances ; i comanda a Judá de servir Jahvé, Déu d'Is-

rael.
17
El poblé sacrificava encara en els cims, pero sempre a Jahvé,

son Déu. 18 Ara, quant al restant deis fets de Manassés, la pregaría

que ell féu al seu Déu, i les paraules deis vidents que li parlaren en

nom de Jahvé, Déu d'Israel, heus ací que aqüestes coses están escri-

tes en el Llibre deis reis d'Israel.

19
1 quant a la seva pregaría, i com Déu íou aplacat envers ell i tot

el seu pecat, i el seu tort, i els llocs en els quals ell edifica els cims, i

drecá ásseres i escultures, abans d'humiliar-se, heus ací que aqüestes

coses están escrites en el llibre d'Hozai. 20 Manassés s'adormí amb

els seus pares, i fou enterrat a casa seva. I Amon, el seu fill, regná

en el seu lloc. "Amon tenia vint-i-dos anys quan comencá a regnar;

i regná dos anys a Jerusalem. 22
1 féu el mal ais ulls de Jahvé, com

Manassés, el seu pare; i sacrifica i serví a totes les escultures, que

Manassés, el seu pare, havia fet.
23 Pero ell no es va humiliar davant

Jahvé, com Manassés, el seu pare, s'havia humiliat; ans Amon encara

augmenta la culpa.

24Ara, els seus servents feren una conjura contra ell, i l'occiren a

casa seva. 25
1 el poblé del país colpí tots els qui havien conjurat

contra el reí Amon; i constituí reí, en lloc seu, el seu fill Josias.

Josias

(C. XXXIV.) josias tenia vuit anys quan comencá a regnar; i

regná trenta-un anys a Jerusalem ;
2

i féu el que és plaent ais ulls de

Jahvé, i camina en els viaranys de David, el seu pare, i no se'n de-

cantá ni a dreta ni a esquerra. 3
I l'any vuité del seu regnat, essent

encara jovincel, comencá a cercar el Déu de David, el seu pare, i

l'any dotzé del seu regnat, comencá a purificar Judá i Jerusalem deis

alts cims, i de les ásseres, i de les escultures, i de les estátues de fosa.

4
I a la seva preséncia foren desfets els altars deis Baals, i truncá els

simulacres que eren al damunt d'aquests ; i destrocá i esmicolá les

1, II Rg. xxii, 1

.
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ásseres, i les escultures, i les estatúes de fosa, i n'escampá la pols

damunt els sepulcres deis qui havien sacrificat a elles.
5

I crema els

ossos deis sacerdots damunt de llurs altars, i purifica Jerusalem i

Judá,
6

i el mateix, en les ciutats de Manassés i d'Efraím i Simeó i

fins a Neftalí, en llurs indrets desoláis a l'entorn; 7
i desféu els altars,

i trossejá les ásseres, i les escultures fins a esmicolar-les ; i trenca

tots els simulacres en tot el país d'Israel
;
després se'n torna a Je-

rusalem.

8
I l'any divuité del seu regne, després d'haver purificat el país

i la Casa, enviá Safan, fill d'Aslia, Maasias, comandant de la ciutat,

i Joha, fill de Joacaz, l'arxivista, per a reparar la Casa de Jahvé, el

seu Déu. 9 Vingueren a Helcias, el gran sacerdot, i lliuraren l'ar-

gent que havia estat dut a la Casa de Déu, i que els levites guardians

de la porta havien recollit de Manasses i d'Efraím, i de tot el restant

d'Israel, i de tot Judá i Benjamí i deis habitants de Jerusalem. 10
1 el

feren a mans d'aquells qui feien executar l'obra, que eren establerts

comissaris en la Casa de Jahvé, i aquests el donaren ais obrers que

treballaven en la Casa de Jahvé, per a reparar i consolidar la Casa.

11
1 el donaren ais fusters i ais paletes, i amb ell compraren pedrés de

talla, i fusta per al bigam i per a fer contraforts ais bastiments que

havien estat destruíts pels reis de Judá.
12 Aquells homes treballaren

fidelment en llur obra. Tenien de vigilants Jahat i Abdias, levites,

d'entre els filis de Merari; Zacarias i MosoHam, d'entre els filis deis

caatites, que els dirigien, així com d'altres levites, tots entesos en

instruments de música. 13També vigilaven damunt els manobres, i

dirigien tots els treballadors en qualsevol classe d'obra. I deis levites

hi havia escribes, comissaris i porters.

14 Ara, mentre treien fora el diner que havia estat aportat a

la Casa de Jahvé, el sacerdot Helcias trobá el Llibre de la Llei de

Jahvé donada per má de Moisés. 15 Helcias ho referí al secretan Sa-

fan, i li digué : He trobat el Llibre de la Llei en la Casa de Jahvé. I

Helcias doná el Llibre a Safan. 16 Safan portá aquell Llibre al rei. I

després que li fou feta la seva relació, dient : Els teus servents fan

tot alió que els ha estat comanat, 17
i han aplegat el diner que ha es-
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tat trobat en la Casa de Jahvé, i l'han fet a mans deis comissaris,

i a aquells qui fan l'obra
18

el secretan Safan contá encara, i digué

al rei que el sacerdot Helcias li havia donat un llibre. I Safan

llegí en ell a la presencia del rei.
19

1 quant el rei oí les paraules de

la Llei, esquincá els seus vestits.
20 Després comanda a Helcias i a

Ahicam, fill de Safan, i a Abdon, fill de Mica, i al secretan Safan, i

Asaa, servent del rei, dient :

21 Aneu, demaneu a Jahvé per mi, i

peí restant d'Israel i de Judá, entorn de les paraules d'aquest Llibre

que ha estat retrobat
;
puix que és gran la ira de Jahvé que ha estat

vessada damunt nostre, perqué els nostres pares no han observat la

paraula de Jahvé, per fer segons tot aixó que ha estat escrit en

aquest Llibre. 22 Helcias, dones, i els homes del rei, anaren a la

profetessa Holda, muller de SeHum, fill de Temat, fill d'Hasra,

guardia deis vestits, la qual habitava a Jerusalem, en el segon re-

cinte; i li parlaren segons llur missió. 23
1 ella els digué: Així diu

Jahvé, Déu d'Israel : Digueu a l'home que us ha enviat vers mi

:

Així diu Jahvé :

2 l Heus ací que jo faig venir malvestats damunt aquest

lloc, i damunt els seus habitants totes les malediccions que están

escrites en el Llibre que ha estat llegit en preséncia del rei de Judá;
25 perqué ells m'han abandonat, i han fet perfums a d'altres déus, per

despitar-me amb totes les obres de llurs mans; a causa de qué, la meva

ira s'ha vessat damunt d'aquest lloc, i no s'apagará. 26 Pero digueu

així al rei de Judá que us ha enviat per consultar Jahvé. Així ha dit

Jahvé, Déu d'Israel : Quant a les paraules que tu has oit,
27

ja que el

teu cor s'ha penedit, t'has humiliat per temor de Déu, quan tu has

sentit el que ell ha pronunciat contra aquest lloc, i contra els seus

habitants, i t'has humiliat a la meva preséncia, i has esquincat els

teus vestits, i has plorat davant meu, jo per la meva part t'he exau-

dit, diu Jahvé. 28 Heus ací que jo et recoliiré amb els teus pares, i

serás en el teu sepulcre en pau; i el teus ulls no veuran tot el mal

que jo faig venir damunt aquest lloc, i damunt els seus habitants. I

aquests referiren aixó al rei.
29 Llavors el rei enviá a fer reunir tots els

ancians de Judá i de Jerusalem. 30 Després pujá a la Casa de Jahvé,

28, II Rg. xxiii, 1.
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amb tots els homes de Judá, i amb tots els habitants de Jerusalem,

ensems amb els sacerdots i els levites, i amb tot el poblé, del ma-

jor al menor. I ell llegí a llur presencia totes les paraules del Llibre

del Pacte, que havia estat trobat en la Casa de Jahvé.
31 El rei resta

dempeus en el seu lloc ordinari, i féu pacte a la presencia de Jahvé,

de caminar rera Jahvé, i d'observar els seus comandaments i els

seus testimonis i els seus estatuts, amb tot el cor i amb tota l'áni-

ma seva, practicant les paraules del Pacte escrites en aquell llibre

;

32
i féu prometre el mateix a tots els qui foren trobats a Jerusa-

lem i a Benjamí; i els habitants de Jerusalem feren segons el Pacte

de Déu, del Déu de llurs pares. 33
1 Josias tragué totes les abo-

minacions de totes les contrades deis filis d'Israel, i sotmeté tots

els qui es trobaven a Israel a servir Jahvé, llur Déu. Tot el temps

de la vida de Josias, aquests no es decantaren de Jahvé, Déu de llurs

pares.

Celebració solemne de la Pasq.ua

(C. XXXV.) 1
Josias celebra la Pasqua a Jahvé a Jerusalem, i

íou immolada en el catorzé dia del primer mes. 2
I constituí els sa-

cerdots en llurs oficis, i els encoratjá a servir en la Casa de Jahvé; 3
i

digué ais levites, que instruíen tot Israel, consagrats a Jahvé: Deixeu

l'Arca santa en la Casa, que Salomó, fill de David, rei d'Israel, ha

bastit; vosaltres no heu de dur-la més damunt de les espatlles; ara

servireu a Jahvé, el vostre Déu, i al seu poblé Israel;
4

i disposeu-vos

per les vostres cases paternes, segons les vostres classes, com David,

rei d'Israel, i Salomó, el seu fill, han ordenat per escrit.
5 Estigueu en

el santuari, segons les divisions de les famílies deis vostres germans,

els filis del poblé
;
per cada divisió, una classe de les famílies deis

levites.

6Immoleu la Pasqua, santifiqueu-vos, feu-ne esment ais vostres

germans, perqué hom faci segons la paraula de Jahvé, donada per

Moisés.

1, II Rg. xxiii, 21.
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7
Josias dona a la gent del poblé petit bestiar, anyells i cabrits en

nombre de trenta mil, tot en vistes a la Pasqua, per a tots els qui es

trobaven allí, i tres mil bous, tot aixó de la propietat del rei.

* Els seus principáis oficiáis també feren liberalment presents al

poblé, ais sacerdots i ais levites. I Helcias, i Zacarías, i Jahiel,

princeps de la Casa de Déu, donaren ais sacerdots per a la Pasqua dos

mil sis-cents anyells i tres-cents bous; 9 Conanias, Semeias i Nata-

nael, els seus germans, Hasabias, Jehiel i Jozabad, princeps deis

levites, donaren ais levites per a la Pasqua cinc mil anyells i cinc-cents

bous. 10Així fou organitzat el servei; els sacerdots es mantingueren

en llurs llocs, com els levites, segons llurs divisions, conforme a

l'ordre del rei.
n Després fou immolada la Pasqua, i els sacerdots

escamparen la sang que rebien de llurs mans, mentre els levites

escorxaven les victimes. 12
1 donant-les a la gent del poblé, dividit

per cases pairáis, algaven l'holocaust, per oferir-lo a Jahvé, segons

está escrit en el llibre de Moisés. Semblantment feren amb els

bous. 13 Després cogueren la Pasqua al foc, segons está ordenat,

pero feren coure les ofrenes en els pots i calderons i peroles, i

s'apressaren a enviar-ho a tota la gent del poblé. 14 Tot seguit

aparellaren la Pasqua per a ells i els sacerdots; car els sacerdots,

filis d'Aaró, estigueren ocupats fins a la nit a oferir holocaustos i

greixos; per aixó els levites aparellaren per a ells i per ais sacerdots,

filis d'Aaró. 15 Els cantors, filis d'Asat, s'estaven en llur lloc, segons

l'ordre de David, d'Asat, d'Heman, i d'Hiditum, el vident d'Israel, i

els porters eren a cada porta; no havien d'apartar-se de llur ofici,

car llurs germans, els levites, preparaven per a ells la Pasqua.
16 Així fou ordenat aquell dia tot el servei de Jahvé, per celebrar

la Pasqua, i oferir holocaustos damunt Faltar de Jahvé, conforme a

l'ordre del rei Josias.
17

Els filis d'Israel que es trobaven allí cele-

braren la Pasqua en aquell temps, i la festa deis ázims, per set dies.

l8 Mai no havia estat celebrada a Israel una Pasqua semblant a

aquesta, del temps del profeta Samuel ; i ni un deis reis d'Israel no

18.

—

Mai no havia estat celebrada una de la munificencia reial al poblé.

Pasqua semblant. bs a dir, per l'aspecte Ni un deis reis, etc. Mentre en temps
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celebra jamai Pasqua tal, com la que celebra Josias, ensems amb els

sacerdots, i amb els levites, i amb tot Judá i Israel, que es trobá allí

i amb els habitants de Jerusalem. 19 Aquesta Pasqua fou celebrada

l'any divuit del regne de Josias.
20 Després de totes aqüestes coses,

quan Josias hagué restablert l'ordre de la Casa de Jahvé, Necao,

rei d'Egipte, sortí per fer guerra a Carcamis, vora l'Eufrates; i Jo-

sias li ana a l'encontre.

21 Pero Necao li enviá missatgers a dir-li : ¿ Qué hi ha entre jo i

tu, rei de Judá? Jo no he pujat avui contra tu, ans contra la casa

que em fa la guerra, i Déu m'ha dit que m'apressés ; deixa d'oposar-

te a Déu que és amb mi, a fi que ell no et destrueixi. 22 Pero Josias

no es decanta pas d'ell, i es disposá per a atacar-lo ; no escolta

pas les paraules de Necao, que venien de la boca de Déu ; s'avancá

per a combatre en la plana de Maggeddo. 23 Els arquers tiraren da-

munt el rei Josias, i el rei digué ais seus servents : Transporteu-me,

car estic greument ferit.
24 Els seus servents el transportaren del

carro, i el col-locaren en l'altre carro d'ell, i l'emmenaren a Jerusa-

lem. Mori i fou enterrat en els sepulcres deis seus pares. Tot Judá

i Jerusalem plorá Josias.
25 Jeremías composá un plany sobre Jo-

sias; tots els cantors i totes les cantores han parlat de Josias en llurs

complantes fins avui dia; hom n'ha fet un costum a Israel. I heus

ací que están escrites en les Lamentacions.

26 Quant al restant deis actes de Josias, i les seves obres piadoses,

segons alió que está escrit en la llei de Jahvé,
27

i els seus fets pri-

mers i últims, heus ací aqüestes coses están escrites en el Llibre deis

reis d'Israel i de Judá.

20, II Rg. xxxii!, 29. — 22, Zach. xn, n.

d'Ezequias la solemnitat pasqual fou in- qué foren observáis tots els ritus i pres-

superable en esplendor extern, aquí la cripcions.

lloan^a va més aviat a l'exactitud amb
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ELS DARRERS REIS DE JUDÁ I LA RUINA

DE JERUSALEM

JOACAZ

(C. XXXVI.) ^lavors la gent del país prengué Joacaz, fill de

Josias, i el constituí reí a Jerusalem, en lloc del seu pare.
2 Joacaz

tenia vint-i-tres anys quan comencá a regnar ; i regná tres mesos a Je-

rusalem. 3 El rei d'Egipte el destituí i imposá al país una contribució

de cent talents d'argent i un talent d'or.
4
1 el rei d'Egipte constituí

rei damunt Judá i Jerusalem Eliacim, germá de Joacaz, i li muda el

nom en Joaquim. Necao prengué el seu germá Joacaz i l'emmená a

l'Egipte.

Joaquim

5 Joaquim tenia vint-i-cinc anys quan esdevingué rei, i regná onze

anys a Jerusalem. I féu el mal ais ulls de Jahvé, el seu Déu. G Na-

bucodonosor, rei de Babilonia, pujá contra ell, i el lligá amb una

doble cadena d'aram, per a emmenar-lo a Babilonia. 7 Nabucodono-

sor s'emportá a Babilonia els atuells de la Casa de Jahvé, i els posá

en el seu temple a Babilonia.

8 El restant deis actes de Joaquim, les abominacions que ell co-

meté, i el que fou trobat en ell, heus ací que aqüestes coses están

escrites en el Llibre deis reis d'Israel i de Judá ; i Joaquín, el seu

fill, regná en lloc seu.

Joaquín

9 Joaquín tenia vint anys quan comencá a regnar; i regná tres me-

sos i deu dies a Jerusalem. 10 Al cap de l'any, el rei Nabucodonosor

1, II Rg. xxiii, 30.— 4, Mt. i, 11. — 10, II Rg. xxiv, 17; Ir. xxxvii, i.

6-7. — Invasió de Nabucodonosor, (604), i d'aquesta dataes compten ordi-

que's esdevingué l'any quart deJoaquim náriament els setanta anys de captivitat.
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el féu emmenar a Babilonia, amb els atuells preciosos de la Casa de

Jahvé ; i posa per rei damunt de Judá i de Jerusalem, Sedecias, ger-

má d'aquell.

Sedecias

"Sedecias tenia vint-i-un anys quan comencá a regnar; i regná

onze anys a Jerusalem; 12
i féu el mal ais ulls de Jahvé, el seu Déu,

i no s'humiliá davant Jeremías, el profeta, que li parlava de part de

Jahvé.

Causes de la invasió de Nabucodonosor

13
1 es revoltá també ell contra el rei Nabucodonosor, que l'havia

fet jurar per Déu ; i endurí el seu bescoll, i clogué el seu cor, per

a no convertir-se a Jahvé, Déu d'Israel.
u Tots els caps deis sacer-

dots, i el poblé, cometeren també molts torts, segons totes les

abominacions de les nacions; i contaminaren la Casa de Jahvé, que

ell havia santificat a Jerusalem. 15
Jahvé, el Déu de llurs pares, els

enviava advertiments per mitjá del seus missatgers, alcant-se de nit

i ben sovint ; car ell planyia el seu poblé i el seu estatge. 16 Pero ells

es burlaven deis enviats de Déu, i menyspreaven les seves paraules,

i escarnien els seus profetes ; talment que la ira de Jahvé s'inflamá

contra el seu poblé, que no hi hagué cap més remei.

Ruina de Jerusalem i captiveri

17
1 féu sortir contra ells el rei deis caldeus, qui occí per l'espasa

en la casa de llur santuari, i no planyé ni el jovincel, ni la donzella,

15.—Alcant-se de nit. Antropomor-
fisme que expressa la soHicitud amb
qué Déu vetllava peí seu poblé, igual-

ment que un pare de familia que s'alga

de jorn per a enviar els seus criats a la

tasca.

16.—Es burlaven deis profetes. Cf.

Ir. XVIII, r
5 ; XX, 8; Ez. XXXIII,

22, etc. El mateix Sedecias no tingué

coratge per a emparar Jeremías de l'en-

vestida de la xurma. (Cf. Ir. XXX, 12).

No hi hagué cap més remei. La mi-

sericordia esgotada deixá pas a la jus-

ticia vindicativa (cf. IV Rg. XXIV, 4).
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ni el vell, ni el decrépit; i ho Uiurá tot a les seves mans: 18
tots

els atuells de la Casa de Jahvé, petits i grans, els tresors de la Casa

de Jahvé, i els tresors del rei i deis seus caps, i s'emportá tot aixó a

Babilonia. 19 Els caldeus cremaren la Casa de Déu, i enderrocaren

les muralles de Jerusalem, i cremaren tots els seus palaus, i tots els

seus objectes preciosos foren votats a la destrucció. 20 Nabucodo-

nosor s'emmená captius a Babilonia els qui s'havien alliberat de

l'espasa; i foren esclaus d'ell i deis seus filis, fins que domina el

reialme de Pérsia.
21Així s'acomplí la paraula de Jahvé, que havia

dit per boca de Jeremías, mentre la térra es complai'a en els seus

dissabtes; car resta en repós tot el temps de la seva devastació, fins

que foren acomplerts setanta anys.

Edicte de Cirus

22A1 primer any de Cirus, rei de Pérsia (a fi que s'acomplís la

paraula de Jahvé, dita per boca de Jeremías), Jahvé excita 1'esperit

de Cirus, rei de Pérsia, el qual féu fer de viva veu i per escrit aquest

ban en tot el reialme :

23Així diu Cirus, rei de Pérsia : Jahvé, rei del

cel, m'ha donat tots els reialmes de la térra, i m'ha imposat de bastir-

li una Casa a Jerusalem, que és a la Judea. ¿Qui d'entre vosaltres

és del seu poblé? Jahvé, el seu Déu, sigui amb ell, i que pugi!...

22, Esr. 1, 1; vi, 5; Ir. xxv, 12; xxix, 10.

22-23.—Edicte de Cirus i fi de la

captivitat. Després de les planes depri-

ments amb qué termina la historia del

poblé escollit amb l'exilibabilónic, Fau-
tor ha volgut posar pune final a la seva
narrado amb un polsim de consol.

Acomplerta l'expiació que Déu havia
imposat al seu poblé infidel, comenca
ara una nova etapa del programa pro-

videncial de Déu, co és, la restaurado
de la nació israelítica i la preparado
próxima del Messias.

22.

—

Al primer any de Cirus. O si-

gui, de la caiguda de Babilónia, co és,

el 538, en qué lliurá un edicte, en vir-

tut del qual era donada la Uibertat de

tornar a la patria.
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